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Concede a Comenda Porto do Sol a Paulo Sérgio Pinto.

 

 

 

 

          Vem a esta Comissão, para parecer, o Projeto de Resolução em epígrafe, encaminhado pelo Vereador
Jessé Sangalli, que concede a Comenda Porto do Sol a Paulo Sérgio Pinto.

 

          A Procuradoria da Casa exarou o seu parecer, não vislumbrando óbice de ordem jurídica para a
tramitação da proposição.

 

         O projeto cumpriu as duas sessões de pauta, tendo sido encaminhado para a Comissão de Constituição
e Justiça.

 

         É o relatório.

 

         Inicialmente, importante observar que compete à Comissão de Constituição exarar parecer sobre
aspectos constitucionais, legais e regimentais, nos termos da alínea “a” do inciso I do art. 36 do Regimento
Interno da Casa.

 



         A concessão da referida premiação está regulamentada pela Resolução nº 2.083/07 desta Casa, podendo
ser conferida para pessoas físicas ou jurídicas que, com atuação pública tenham enriquecido área de
conhecimento humano, como educação, comunicação, economia, saúde, esporte, ciência, meio ambiente,
tecnologia, cultura, religião, trabalho comunitário e direito humanos.

 

         No caso em tela, a proposição visa premiar a atuação do Sr. Paulo Sérgio Pinto, comentarista esportivo
e um dos principais comunicadores do Rio Grande do Sul. Natural de Cachoeira do Sul/RS, o Sr. Paulo
conquistou duas Bolas de Ouro, em 1990 e 1991, pela sua atuação na área de comunicação.

 

         Posteriormente, migrou para a Rede Pampa de Comunicações, onde atualmente ocupa o posto de Vice-
Presidente e está a frente do programa Pampa Debates, coordenando discussões sobre a política local e sobre
os desafios e perspectivas do povo gaúcho. 

 

         Ademais, o merecimento da proposição compõe matéria que deverá ser objeto da apreciação de mérito
realizada em plenário.

 

         Ante o exposto, entendo pela inexistência de óbice jurídica para a tramitação da matéria.

 

 

         Sala de Reuniões Virtual, 20 de dezembro de 2021.

 

 

 

 

 

           Vereador Felipe Camozzato

                            Relator
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