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PARECER CECE

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE

 
PARECER Nº        /20– CECE
PROC. Nº 0406/19
PR         Nº  032/19
 

Institui o Prêmio Mulher Empreendedora na Câmara Municipal de Porto Alegre.

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
Projeto em epígrafe, de autoria da vereadora Fernanda Machado.

Segundo a autora, o objetivo da proposição é “o incentivo ao desenvolvimento social e a promoção de
eventos que visem a dar visibilidade e reconhecimentos a práticas que valorizem o empreendedorismo
feminino”.

A Procuradoria da Casa analisou o teor da presente proposta e, em seu Parecer Prévio, nº 83/20, não
vislumbrou óbice de natureza jurídica à tramitação desta proposição, salvo pelo disposto no art. 5º, inciso II e
II, em virtude do princípio da separação dos poderes.

No entanto, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), em seu parecer, documento eletrônico de nº
0161333, teve opinião diversa à proferida pela Procuradoria. No entendimento da CCJ, a possibilidade de
órgãos de outros poderes comporem a comissão de escolha das candidatas ao prêmio é uma forma de
democratizar o processo de escolha da homenageada, manifestando-se, portanto, pela inexistência de óbice
de natureza jurídica.

É o sucinto relatório.

Considero que a homenagem aqui proposta tem como principal vantagem o estímulo ao empreendedorismo
feminino, por meio da valorização da atuação feminina no mercado de trabalho, o que contribui para a
diminuição da desigualdade de gênero. Ademais, movimentos desse tipo geram emprego, elevam a renda
média e melhoram a qualidade de vida das famílias. A importância de mulheres empreendedoras também
encontra-se na independência financeira que adquirem, o que muitas vezes possibilita a quebra de possíveis
ciclos de violência.

Por isso, diante da importância do tema, como já mencionada na exposição de motivos do Projeto e do
contexto social em que se insere, dentro do escopo desta Comissão, entendemos o relevante mérito da
matéria em análise e, por isso, este parecer da Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Juventude (CECE)
conclui pela aprovação do Projeto.

Sala de Reuniões, 28 de setembro de 2020.

Vereador Prof. Alex Fraga,
Relator
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Documento assinado eletronicamente por Alexsander Fraga da Silva, Vereador, em 28/09/2020, às
15:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória nº
2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de Porto
Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0168659 e o código CRC 43293552.

Referência: Processo nº 202.00008/2020-98 SEI nº 0168659

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Av. Loureiro da Silva, 255 - Bairro Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP 90013-901

CNPJ: 89.522.437/0001-07

Telefone: (51) 3220-4342 - h�p://www.camarapoa.rs.gov.br/

  

CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer nº 074/20 – CECE contido no doc 0168659 (SEI nº 202.00008/2020-98 – Proc.
nº 0406/19- PR 032), de autoria do vereador Prof. Alex Fraga, foi APROVADO através do Sistema de
Deliberação Remota no dia 1º de outubro de 2020, tendo obtido 03 votos FAVORÁVEIS e 00 votos
CONTRÁRIOS, conforme Relatório de Votação abaixo:

CONCLUSÃO DO PARECER: Pela aprovação do Projeto.

 

Vereador Alvoni Medina – Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Eng° Comassetto – Vice-Presidente: não votou

Vereador Cassiá Carpes: FAVORÁVEL

Vereador Mauro Zacher: não votou

Vereador Prof. Alex Fraga: FAVORÁVEL

Documento assinado eletronicamente por Cris�ano Marchiona�, Assistente Legisla�vo, em
02/10/2020, às 16:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da
Medida Provisória nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da
Câmara Municipal de Porto Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0169974 e o código CRC F6217B36.

Referência: Processo nº 202.00008/2020-98 SEI nº 0169974

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

