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Concede o título de Cidadã Emérita de Porto
Alegre à senhora Remata Narciso de
Medeiros.

Vem a este Relator-Geral, para parecer conjunto, o Prometo em epígrafe, de
autoria da vereadora Cláudia Araújo.

O mencionado Prometo de Lei, preliminarlnente, examinado pela douta
Procuradoria desta Casa, fl. 07. não vislumbra impedimento legais para a tramitação da
matéria.

E o relatório

Renata Narciso de Medeíros nasceu em Porto Alegre, em 1993. E jornalista
formada pela Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM). Trabalhou na Rádio
Guaíba em 201] e, desde 2012. integra o Grupo RBS.

Atuando como produtora e repórter esportiva, é exemplo de que as
mulheres podem ocupar espaços até pouco tempo atrás exclusivamente masculinos. Em
20]8, foi agredida por um torcedor, enquanto trabalhava na cobertura de um clássico
Grenal. O episódio desencadeou a fundação do movimento ''Deixa Ela Trabalhar''.
manifesto dejornalistas esportivas contra o machismo nos estádios de futebol.

No dia 31 de agosto de 20]9, ela fez a cobertura de Internacional 3x2
Botafogo, válida pelo campeonato brasileiro, sendo a primeira mulher repórter de campo
em um jogo da Dupla Grenal nos 92 anos de história da Rádio Gaúcha.

Apesar de jovem, Renata já possui uma traletória de grandes contribuições
para a nossa sociedade porto-alegrense
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