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PARECER CECE

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE

 

PROCESSO: 219.00007/2022-07

Concede o Diploma Honra ao Mérito ao Sr. Jorge Luiz Candido dos Santos “Jorjão Master”.

 

I - RELATÓRIO

Trata-se de Projeto de Lei de Resolução (0336806) de autoria do Vereador Carlos Henrique Bastos D'avila
, que visa conceder o Diploma Honra ao Mérito ao Sr. Jorge Luiz Candido dos Santos “Jorjão Master”.

A Procuradoria, em parecer prévio, destaca premiação está prevista na Resolução nº 2.083/07 podendo
ser conferida as pessoas �sicas ou jurídicas que, por suas ações, tenham-se destacado meritoriamente
junto à sociedade porto-alegrense.

Na sequência, o processo foi encaminhado para Comissão de Cons�tuição e Jus�ça - CCJ, que por sua vez
emi�u parecer favorável, afirmando inexis�r óbice de natureza jurídica que impeçam a tramitação do
Projeto 0376171.

É o breve relatório.

 

II - FUNDAMENTAÇÃO

O projeto objeto de análise encontra guarida na Resolução nº 2.083/07, onde podemos observar que há
o devido enquadramento legal, sendo a referida norma plenamente observada.

No mérito, constatamos que conforme consta da jus�fica�va do referido projeto o senhor Jorge Luiz
Candido dos Santos mais conhecido como “Jorjão Master”, é um músico e interprete gaúcho. Jorjão
desde criança tem a música muito presente em sua vida e de sua família, cur�a muito a soul  music de
Tim Maia á James Brown, como também o samba de cartola á Clara Nunes e outros grandes do samba
contemporâneo. Conhecido como um dos melhores intérpretes de Tim Maia. Sempre com alegria e
irreverência o músico conta com centenas de apresentações em seus mais de 20 anos de carreira, dono
de um �mbre de voz forte já par�cipou do carnaval de Porto Alegre como puxador da escola de samba
"União da Tinga" e também fez parceria com vários músicos e banda nacionalmente conhecidos. Jorjão é
um músico que contribui imensamente com a cultura no Município de Porto Alegre.

Assim, entendo, s.m.j., que o projeto proposto atende as exigências estabelecidas na Resolução nº
2.083/07, que consolida a legislação que disciplina os critérios para concessão do Diploma de Honra ao
Mérito.

 

III - CONCLUSÃO

Diante do exposto, não havendo impedimento legal para tramitação do Projeto de Resolução, este
Relator opina no mérito pela sua APROVAÇÃO. 
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GILSON PADEIRO

RELATOR

 

Documento assinado eletronicamente por Gilsomar da Silva, Vereador, em 26/05/2022, às 17:45,
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 0389394 e o código CRC 8D3B5BB2.

Referência: Processo nº 219.00007/2022-07 SEI nº 0389394

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 159/22 – CECE con�do no doc 0389394 (SEI nº 219.00007/2022-07– Proc. nº
0063/22 - PR nº 003), de autoria do vereador Gilson Padeiro, foi APROVADO através do Sistema de
Deliberação Remota no dia 30 de maio de 2022, tendo ob�do 04 votos FAVORÁVEIS e 00 votos
CONTRÁRIOS, conforme Relatório de Votação abaixo:

CONCLUSÃO DO PARECER: Pela aprovação do Projeto.

Vereador Roberto Robaina – Presidente: FAVORÁVEL 

Vereador Jonas Reis – Vice-Presidente: NÃO VOTOU

Vereadora Daiana Santos: FAVORÁVEL

Vereador Gilson Padeiro: FAVORÁVEL

Vereador Giovane Byl: FAVORÁVEL

Documento assinado eletronicamente por Sandra Rosemeri Bier, Assistente Legisla�vo, em
31/05/2022, às 11:25, 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 0390416 e o código CRC F327B57D.

Referência: Processo nº 219.00007/2022-07 SEI nº 0390416

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

