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PARECER CECE

Vem a esta Comissão, para Parecer, o Projeto de Resolução em epígrafe de autoria da Vereadora Comandante
Nádia, que visa nomear de Largo General Geraldo Antônio Miotto o espaço público entre as duas vias da
Avenida Edvaldo Pereira Paiva – Av. Beira Rio. 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 apresentação de motivos respalda a
grandiosidade do homenageado. O General Miotto, conhecido por suas grandes honrarias adquiridas durante
todo o seu tempo de serviço militar, o qual começou desde fevereiro de 1972 na Escola Preparatória de
Cadetes do Exército, na cidade de Campinas - SP.

 

Natural de São Marcos/RS, o General Miotto começou desde cedo no serviço militar, passando por seis
comandos, sendo eles o Comando Militar do Sul, da 3ª Divisão do Exército, da 8º Brigada de Infantaria
motorizada, do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva de Porto Alegre, do 16º Esquadrão de Cavalaria
Mecanizado e do Comando Militar da Amazônia. Chegou ao ápice de sua carreira quando foi promovido ao
posto de General de Exército em 31 de março de 2016, data esta que também foi nomeado para exercer o
cargo de Comandante Militar da Amazônia, e nesse período recebeu o Título de Cidadão do Amazonas.

 

Já no ano de 2018, foi nomeado como Comandante Militar do Sul, posto esse que ficou até o seu falecimento
em janeiro deste ano. Nesta posição, chefiou cerca de 50 mil militares do Exército, dos três Estados sulinos,
teve uma importante participação na incumbência de duplicar a principal estrada que faz ligação de Porto
Alegre com a metade do sul do Estado, a BR-116. Não apenas, mas em 2018 na greve dos caminhoneiros,
sua participação foi deveras considerável, por ter o diálogo como principal recurso entre os grevistas e os
entes.

 

Apaixonado pelo trabalho junto ao Exército, Miotto dedicou sua vida ao serviço militar. Por estas razões já
expostas, esta Relatora entende que a homenagem é completamente merecida, sendo imprescindível este
Projeto.

 

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

Documento assinado eletronicamente por Fernanda da Cunha Barth, Vereador(a), em 12/07/2021,
às 21:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória
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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 0253944 e o código CRC 8D3AA933.

Referência: Processo nº 025.00022/2021-98 SEI nº 0253944

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 037/21 – CECE contido no doc 0253944 (SEI nº 025.00022/2021-98 – Proc.
nº 0145/21 - PLL nº 041), de autoria da vereadora Fernanda Barth, foi APROVADO através do Sistema de
Deliberação Remota no dia 02 de agosto de 2021, tendo obtido 03 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: NÃO VOTOU

Vereador Giovane Byl: FAVORÁVEL

Vereador Jonas Reis: NÃO VOTOU

Documento assinado eletronicamente por Sandra Rosemeri Bier, Assistente Legisla�vo, em
04/08/2021, às 09:48, 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 0261277 e o código CRC 0ED6077B.

Referência: Processo nº 025.00022/2021-98 SEI nº 0261277

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

