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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA - CCJ 

 

EMENTA: Concede o �tulo de Cidadão de Porto Alegre ao senhor Sérgio Mário Gabardo.

 

Vem a esta Relatora, para exarar parecer, o Projeto de Lei do Legisla�vo em epígrafe, ora
PLL 88 de 2021, de autoria do Vereador Idenir Cecchim. Denota-se que o referido mérito dispôs de prévia
análise da Procuradoria Geral desta Casa Legisla�va (0260182), a qual, resumidamente, manifestou-se no
sen�do de auferir preenchimento da Lei nº 9.659/2004, a qual dispõe sobre a concessão, mediante a lei
de inicia�va de qualquer dos poderes, do �tulo de “CIDADÃO DE PORTO ALEGRE”, a ser conferido a
pessoas não-nascidas em Porto Alegre e que tenham se dis�nguido em qualquer ramo do saber humano
ou que, por sua ação, tornam-se merecedoras do reconhecimento da Cidade.

Nesta senda, tendo em vista o processo legisla�vo posi�vado nesta Casa Legisla�va,
agasalhando-se nos termos do Regimento Interno da Câmara Municipal de Porto Alegre, encaminha-se à
esta Comissão de Cons�tuição e Jus�ça para análise de mérito, conforme as disposições constantes neste
expediente legisla�vo. 

 

É o sucinto relatório. Passo a opinar.

 

Nos termos do ar�go 36, inciso I, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Porto
Alegre, incumbe à Comissão de Cons�tuição e Jus�ça a análise de conformidade das proposições com o
ordenamento jurídico vigente. 

Em suma, dispondo sobre o caso em tela, a Lei nº 9.659/04, que dispõe sobre a concessão
do �tulo de cidadão, prevendo, tão somente, a relevância de mérito e não ter nascido no Município de
Porto Alegre. 

Compulsando os autos, denota-se que ambos os requisitos se mostram devidamente
atendidos pela proposição. 

Ante o exposto, ressalvado o cumprimento das disposições norma�vas a�nentes ao mérito
desta proposição, disponho não haver qualquer óbice para a tramitação da presente proposição,
destacando-se os argumentos supramencionados.

 

Cordialmente,

Documento assinado eletronicamente por Nadia Rodrigues Silveira Gerhard, Vereadora, em
22/09/2021, às 13:06, 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 0280167 e o código CRC FE2AE302.

Referência: Processo nº 138.00010/2021-31 SEI nº 0280167

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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CERTIFICO que o Parecer nº 161/21 – CCJ con�do no doc 0280167 (SEI nº 138.00010/2021-31 – Proc. nº
0262/21 - PLL nº 088), de autoria da vereadora Comandante Nádia, foi APROVADO durante Reunião
Ordinária da Comissão de Cons�tuição e Jus�ça, realizada pelo Sistema de Deliberação Remota no dia 28
de setembro de 2021, tendo ob�do 07 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 Felipe Camozzato – Presidente: FAVORÁVEL

Vereadora Comandante Nádia: FAVORÁVEL

Vereador Leonel Radde: FAVORÁVEL

Vereador Mauro Pinheiro: FAVORÁVEL

Vereador Pedro Ruas: FAVORÁVEL

Vereador Ramalho Santos: FAVORÁVEL

Vereador Ramiro Rosário: FAVORÁVEL

Documento assinado eletronicamente por André Luís Tovo Rodrigues, Assistente Legisla�vo, em
28/09/2021, às 13:26, 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 0282649 e o código CRC 27CDAB72.

Referência: Processo nº 138.00010/2021-31 SEI nº 0282649

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

