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PARECER CONJUNTO DAS COMISSÕES

 

SEI 023.00012/2022-35

Vem a este Relator-Geral, para parecer conjunto, o Projeto em epígrafe, de autoria do Ver. Cassiá Carpes.

O projeto em questão fixa à senhora Sílvia Maria Carpenedo o título de cidadã de Porto Alegre.

O Parecer Prévio da Procuradoria-Geral desta Casa registrou não haver óbice legal à tramitação da matéria.

É o Relatório.

A Lei nº 9.659/2004 normatiza a concessão do título de “CIDADÃO DE PORTO ALEGRE”, a ser conferido
a pessoas não-nascidas em Porto Alegre e que tenham se distinguido em qualquer ramo do saber humano ou
que, por sua ação, tornam-se merecedoras do reconhecimento da Cidade, nos seguintes termos:

 

Art. 1º Os �tulos de Cidadão Honorário do Município de Porto Alegre são os seguintes:

   I. Cidadão de Porto Alegre, que será conferido a pessoas não-nascidas em Porto Alegre e que se
tenham dis�nguido em qualquer ramo do saber humano ou que, por sua ação, tornaram-se
merecedoras do reconhecimento da Cidade;

   II. Cidadão Emérito de Porto Alegre, que será conferido a pessoas nascidas em Porto Alegre que
tenham contribuído, com seu trabalho, para o desenvolvimento da sociedade porto-alegrense.

Art. 2º Os �tulos serão concedidos mediante lei de inicia�va de qualquer dos Poderes, aprovada, no
mínimo, por dois terços dos membros da Câmara Municipal, em votação nominal.

 

A homenageada é natural de Guaporé/RS, conforme cópia de documento de identidade anexado (SEI
0359629) aos autos. Portanto, a indicação contém o preenchimento da primeira condição para a concessão do
título em questão, ou seja, não ter nascido em Porto Alegre.

Ademais, quanto à distinção e/ou merecimento, por sua ação, exigida pela norma, confunde-se com o próprio
mérito e convicção que cada parlamentar tem sobre a concessão do título proposto à pessoa. 
Assim, opino pela inexistência de óbice jurídico à tramitação e pela aprovação do projeto.

 

Sala das Sessões, 05 de maio de 2022.

 

 

Vereador Márcio Bins Ely



Relator-Geral.

Documento assinado eletronicamente por Márcio Ferreira Bins Ely, Vereador, em 05/05/2022, às
16:15, 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 0378150 e o código CRC 0DAA5C05.

Referência: Processo nº 023.00012/2022-35 SEI nº 0378150

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 Conjunto nº 018/22 – CCJ/CECE con�do no  doc 0378150 (SEI nº
023.00012/2022-35 – Proc. nº 0215/22 - PLL nº 114), de autoria do vereador Márcio Bins Ely, foi
APROVADO em votação simbólica durante Reunião Conjunta Extraordinária da Comissão de Cons�tuição
e Jus�ça e da Comissão de Educação, Cultura, Esportes e Juventude, realizada pelo Sistema de
Deliberação Remota no dia 4 de maio de 2022. 
CONCLUSÃO DO PARECER: Pela inexistência de óbice de natureza jurídica para tramitação do Projeto e,
quanto ao mérito, pela aprovação do Projeto.

Documento assinado eletronicamente por André Luís Tovo Rodrigues, Assistente Legisla�vo, em
05/05/2022, às 16:52, 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 0377843 e o código CRC 0E8444F5.

Referência: Processo nº 023.00012/2022-35 SEI nº 0377843

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

