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Concede o Troféu Câmara Municipal de Porto
Alegre à Igreja Universal do Reino de Deus
(IURD) -- Universal.

Vem a esta Comissão, para parecer, nos termos do art. 58, inc. VI, da Lei
Orgânica do Município de Porto Alegre -- LOMPA -- e do art. 35, inc. XVI, al d, do
Regimento da Câmara Municipal de Porto Alegre, o Prometo em epígrafe, de autoria
do vereador José Freiras.

Esta proposição tem como objetivo prestar homenagem a importante e
mundialmente conhecida Igreja Universal.

O Parecer Prévio da Procuradoria da Casa (fl. 08) manifestou-se dizendo
que a concessão da referida premiação está prevista na Resolução n' 2.083/07
podendo ser conferida a pessoas físicas ou jurídicas que, em um período mínimo de
05 (cinco) anos, tenham se destacado publicamente e contribuído para o
desenvolvimento social, económico ou humano da cidade de Porto Alegre, por suas
ações em quaisquer áreas do conhecimento humano.

Também disse, que o merecimento de acordo com a referida atuação é
exame que compete ao Plenário nada cabe dizer a respeito, portanto, não vislumbra
óbice à tramitação da presente proposição.

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), seguindo o Parecer da
Procuradoria da Casa (fl. 08), opinou pela inexistência de óbice de natureza jurídica
para a tramitação do Prometo, tendo em vista preencher os requisitos previstos na
Resolução n' 2.083/2007

Ante ao exposto e, estando amparada pela Resolução n' 2.083/07, pelo
fato de ser uma homenagem merecida a importante Igreja Universal, inexistindo
óbice para tramitação da proposição, motivo pelo qual, conclui-se pela aprovação do
Prometo de Resolução.
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Vereador Eng' Comassetto
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