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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

PARECER N'J't? /19 - CCJ

Concede o título de Cidadã de Porto
Alegre à senhora Adriana de Meio Ribeiro.

Vem a esta Comissão, para parecer, o Prometo em epígrafe, de autoria
do vereador Mauro Pinheiro.

A Procuradoria da Casa (fl. 09) manifestou-se, em parecer prévio, no
sentido da juridicidade da matéria, uma vez que a Lei n.' 9.659, de 22 de dezembro
de 2004, dispõe sobre a concessão, mediante lei de iniciativa de qualquer dos
poderes, do título de ''Cidadão de Porto Alegre'', a ser conferido a pessoas não-
nascidas em Porto Alegre e que tenham se distinguido em qualquer ramo do saber
humano ou que, por sua ação, tomam-se merecedoras do reconhecimento da
cidade.

E o relatório

O autor justifica a proposta com toda a trajetória da Senhora Adriana
de Meio Ribeiro, natural de São Sebastião da Pedreira, em Lisboa, Portugal. A
homenageada é licenciada em Direito desde julho de 1995 pela Faculdade de
Direito da Universidade Clássica de Lisboa. Ao longo dos anos foi exercendo a
advocacia e depois, em 2008, exerceu a função de Jurista, com a categoria de
Técnica Superior de ]' Classe, na Direção de Serviços de Recursos Humanos do
Departamento Geral de Administração do Ministério dos Negócios Estrangeiros.
Em 1 1 de outubro de 2012, a homenageada foi escolhida para exercer o cargo de
Vice-Cônsul de Portugal em Porto Alegre.

A proposta preenche os requisitos previstos no inc. l do art. I' da Lei
n.' 9.659/2004 e no $ 1' do art. 133 do Regimento Interno, razão pela qual nosso
parecer é pela inexistência de óbice de natureza jurídica para a tramitação do
Prometo .

Aprovado pela Comissão em Q, { - ]'' 4 )
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