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PARECER Nº  
PROCESSO Nº 202.00008/2020-98
INTERESSADO:
  

 

 COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

PARECER Nº          /20 – CCJ Ins�tui o Prêmio Mulher Empreendedora na
Câmara Municipal de Porto Alegre

  

Vem a esta Comissão, para parecer, o Projeto em epígrafe de autoria da Vereadora Fernanda Machado,
que ins�tui o Prêmio Mulher Empreendedora na Câmara Municipal de Porto Alegre com a finalidade de
reconhecer e agradecer pelos relevantes serviços prestados por mulheres empreendedoras à
comunidade de Porto Alegre.

 

A douta Procuradoria da Casa analisou o teor da presente Proposta e, em seu Parecer, registra que o
Projeto não apresenta óbice, ressalvando apenas os incisos II e III do Art.5º, os quais determinam por
inicia�va do legisla�vo a par�cipação de pessoas vinculadas a órgãos de outros poderes para
par�ciparem de comissão nesta CMPA, em razão do princípio da independência e harmonia entre os
poderes.

 

É o sucinto relatório.

 

O presente Projeto não está escolhendo por inicia�va própria pessoas vinculadas a órgãos de outros
poderes para par�ciparem da comissão tripar�te desta CMPA, mas sim, dando a esses órgãos total
liberdade para que escolham suas representantes para poderem integrar a presente comissão.

 

A intenção da comissão possuir uma representante de cada poder (Legisla�vo, Execu�vo e Sociedade
Civil) ocorre justamente como uma forma de democra�zar ainda mais o processo de escolha de quem
será premiada, dando assim, uma maior par�cipação não somente às mulheres de um determinado setor
ou área.

 

Além disso, o Projeto de Lei possui interesse local e possui relevância. Assim como já mencionado em
outras oportunidades, ressalto o quanto é necessário tratarmos sobre este tema e como é importante
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lutar pelo empoderamento das mulheres. Ademais, cito  como referência a ONU Mulheres, que criou um
espaço justamente para assuntos que incen�vem e reconheçam a mulher, pois empoderar mulheres e
promover a equidade de gênero em todas as a�vidades sociais e da economia são garan�as para o
efe�vo fortalecimento das economias, o impulsionamento dos negócios, a melhoria da qualidade de vida
de mulheres, homens e crianças, e para o desenvolvimento sustentável.
(h�p://www.onumulheres.org.br/referencias/principios-de-empoderamento-das-mulheres/)

Sendo assim, me manifesto pela inexistência de óbice de natureza jurídica para a tramitação do Projeto.

 

 

Porto Alegre, 26 de agosto de 2020

Adeli Sell 
Relator

Documento assinado eletronicamente por Adeli Sell, Vereador(a), em 26/08/2020, às 19:18,
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 0161333 e o código CRC FB8592FE.

Referência: Processo nº 202.00008/2020-98 SEI nº 0161333

http://www.onumulheres.org.br/referencias/principios-de-empoderamento-das-mulheres/
https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer nº 160/20– CCJ contido no doc 0161333 (SEI nº 202.00008/2020-98 – Proc. nº
0406/19 - PR nº 032), de autoria do vereador Adeli Sell, foi APROVADO durante Reunião Ordinária da
Comissão de Constituição e Justiça, realizada pelo Sistema de Deliberação Remota no dia  08 de setembro de
2020, tendo obtido 05 votos FAVORÁVEIS e 00 votos CONTRÁRIOS, conforme Relatório de Votação abaixo:
CONCLUSÃO DO PARECER: Pela inexistência de óbice de natureza jurídica para a tramitação do Projeto.

Vereador Cassio Trogildo – Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Mendes Ribeiro  – Vice-Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Adeli Sell: FAVORÁVEL

Vereador Clàudio Janta: FAVORÁVEL

Vereador Márcio Bins Ely: FAVORÁVEL

Vereador Mauro Pinheiro: NÃO VOTOU

Vereador Ricardo Gomes: NÃO VOTOU

Documento assinado eletronicamente por Lisie Ane dos Santos, Assistente Legisla�vo IV, em
08/09/2020, às 15:16, 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 0163648 e o código CRC C9474368.

Referência: Processo nº 202.00008/2020-98 SEI nº 0163648

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

