
01/04/2021 SEI/CMPA - 0218178 - Parecer CECE

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=237526&inf… 1/1

PARECER CECE

Concede
o
Diploma
Honra
ao
Mérito
ao
senhor
Paulo
Afonso
Pereira.

 

Vem a esta Comissão, para Parecer, o Projeto de Resolução em epígrafe, de autoria do Vereador Ramiro Rosário, que visa
conceder Diploma de Honra ao Mérito ao senhor Paulo Afonso Pereira. Em Parecer Prévio, a Procuradoria deste Legislativo
não apontou impedimentos à sua tramitação. Da mesma forma, a Comissão de Constituição e Justiça deu parecer
manifestando a constitucionalidade, legalidade e regimentalidade do Projeto, concluindo pela inexistência de óbice de
natureza jurídica. 

É o relatório, sucinto. 

No que compete a esta Comissão avaliar, a proposição tem mérito e sua exposição de motivos respalda a imponência do
homenageado. O Sr. Paulo Afonso Pereira tem uma carreira de notório destaque nas áreas por onde passou, com contribuição
de ampla relevância acadêmica, empresarial e institucional. Além de líder profissional, atuou em diversas entidades e
instituições do terceiro setor de ampla relevância em suas respectivas áreas. 

Além disso, atua como vice-presidente do Instituto Criança com Diabetes (ICD), e membro dos conselhos do Hospital de
Pronto Socorro (HPS), dos Parceiros Voluntários e da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre.

Adicionalmente, foi colaborador na formulação e aprimoramento de marcos legais na área de propriedade intelectual, tendo
sido Presidente do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) e presidente da Comissão Interministerial do Governo
Brasileiro para formulação da nova Lei de Propriedade Industrial. 

O Sr. Paulo Afonso Pereira é um dos melhores exemplos do que nossa Cidade tem a oferecer ao Brasil em termos de capital
intelectual e liderança empresarial. Portanto, considerando todo seu extenso trabalho dedicado à sociedade, sua capacidade de
construir importantes avanços nas suas áreas de atuação empresarial e institucional, e uma carreira com elevado compromisso
público, esta Relatora entende que a homenagem é completamente merecida – é o mínimo que Porto Alegre pode fazer para
retribuir.

Assim sendo, no mérito, dou Parecer pela APROVAÇÃO do presente Projeto de Resolução.

Documento assinado eletronicamente por Fernanda da Cunha Barth, Vereador(a), em 24/03/2021, às 10:26, 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 0218178 e o código CRC B5144465.

Referência: Processo nº 197.00024/2020-15 SEI nº 0218178
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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 008/21 – CECE contido no doc 0218178 (SEI nº 197.00024/2020-15 – Proc.
nº 0274/20 - PR 018/20), de autoria da vereadora Fernanda Barth, foi APROVADO através do Sistema de
Deliberação Remota no dia 31 de março de 2021, tendo obtido 04 votos FAVORÁVEIS e 00 votos
CONTRÁRIOS, conforme Relatório de Votação abaixo:

CONCLUSÃO DO PARECER: Pela aprovação do Projeto.

 

Vereadora Fernanda Barth – Presidente: FAVORÁVEL

Vereadora Mari Pimentel – Vice-Presidente: FAVORÁVEL

Vereadora Daiana Santos: FAVORÁVEL

Vereador Giovane Byl: FAVORÁVEL

Vereador Jonas Reis: não votou

Documento assinado eletronicamente por Cris�ano Marchiona�, Assistente Legisla�vo, em
31/03/2021, às 22:33, 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 0220688 e o código CRC 4AA42B49.

Referência: Processo nº 197.00024/2020-15 SEI nº 0220688
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