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PARECER Nº

PROCESSO Nº: 209.00127/2021-25

  

 
Concede o �tulo de Cidadã de Porto Alegre à senhora
Sandra de Fá�ma Ba�sta de Deus
 

  

À CECE

É atribuição das Comissões Permanentes dar parecer, art. 35, XII, e XVI, e a Comissão de Educação, Cultura,
Esporte e Juventude  - CECE fazê-lo nos termos do art. 39, III, todos do Regimento Interno da Câmara
Municipal quanto a Concessão de �tulos honoríficos e demais homenagens. Nos termos do art. 47, § 1º, foi
designado este Vereador para dar parecer sobre o PLL 331/21, o que passa a fazê-lo:

 
I. RELATÓRIO
 

O Projeto de Resolução da Vereadora Daiana Santos, concede o �tulo de Cidadã de Porto Alegre à senhora
Sandra de Fá�ma Ba�sta de Deus, com base na Lei nº 9.659, de 22 de dezembro de 2004.
O projeto cumpriu as etapas anteriores do processo legisla�vo, tendo sido apregoado pela Mesa Diretora em
24/11/2021, recebido Parecer Prévio da Procuradoria em 01/12/2021, cumprido a 1ª Sessão de Pauta em
02/12/2021 e a 2ª Sessão de Pauta 06/12/2021. 
O parecer prévio da Procuradoria-Geral desta Casa Legisla�va posiciona-se favoravelmente e refere que a
concessão do referido �tulo está prevista na Lei nº 9.659/2004 que dispõe sobre a concessão do �tulo de
“Cidadão De Porto Alegre”, a ser concedido mediante lei de inicia�va de qualquer dos Poderes.
Em parecer na CCJ, o vereador Pedro Ruas concluiu também, pela inexistência de óbice de natureza jurídica,
tendo o mesmo recebido votação favorável de todos os seus integrantes. 
Foi encaminhado à CECE, designado este edil que subscreve.

 
II. FUNDAMENTAÇÃO
 

Ao analisarmos o mérito da proposição constatamos que conforme consta da jus�fica�va do referido projeto,
Sandra de Fá�ma Ba�sta de Deus nasceu no Município de São Vicente do Sul, estudou jornalismo na UFSM,
uma mulher, negra e vinda do campo, formou-se em dezembro de 1980. Foi repórter da Folha da Tarde e na
Rádio Imembuí. Em 1998 veio morar em Porto Alegre. Trabalhou na Rádio Gaúcha como chefe de reportagem,
em 1999 tornou-se professora da UFRGS, e em 2005, formou-se doutora em Comunicação e Informação.



Destaca-se como a única professora negra do curso de jornalismo da UFRGS e é membro do corpo editorial de
diversas revistas acadêmicas. Seu trabalho, seu humanismo e sua determinação se impuseram e são
reconhecidos, seu trabalho contribui para um maior comprome�mento da educação, da pesquisa e da
extensão universitária com polí�cas públicas que promovam reparos para grupos sociais historicamente
discriminados e estruturalmente em desvantagem social, econômica e simbólica na sociedade brasileira.
Assim, acompanha o ingresso, inclusão e condições necessárias para a permanência e conclusão de cursos na
UFRGS de alunos da escola pública e de negros e indígenas, defende a polí�ca de cotas como um avanço,
resultante da “insistência e resistência das negras e negros para ocuparem um lugar na academia”. Foi
homenageada, em 20 de novembro de 2019, pela UFSM com o �tulo de Patronesse da Semana da Consciência
Negra dessa Universidade.

 
III. CONCLUSÃO
 

Diante do exposto, encaminho pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei.
À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por Carlos Roberto de Souza Robaina, Vereador, em
07/02/2022, às 08:06, 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 0337489 e o código CRC 7BD015BC.

Referência: Processo nº 209.00127/2021-25 SEI nº 0337489

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 049/22 – CECE con�do no doc 0337489 (SEI nº 209.00127/2021-25 – Proc.
nº 0804/21 - PLL nº 331), de autoria do vereador Roberto Robaina, foi APROVADO através do Sistema de
Deliberação Remota no dia 14 de fevereiro de 2022, tendo ob�do 05 votos FAVORÁVEIS e 00 votos
CONTRÁRIOS, conforme Relatório de Votação abaixo:

CONCLUSÃO DO PARECER: Pela aprovação do Projeto.

Vereadora Roberto Robaina – Presidente: FAVORÁVEL 

Vereadora Jonas Reis – Vice-Presidente: FAVORÁVEL

Vereadora Daiana Santos: FAVORÁVEL

Vereador Gilson Padeiro: FAVORÁVEL

Vereador Giovane Byl: FAVORÁVEL

Documento assinado eletronicamente por Sandra Rosemeri Bier, Assistente Legisla�vo, em
16/02/2022, às 11:36, 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 0340793 e o código CRC BC69751D.

Referência: Processo nº 209.00127/2021-25 SEI nº 0340793

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

