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MINUTA DE PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

 

 

Estamos submetendo à consideração dos nobres vereadores o presente Projeto de Lei, que concede à senhora
Sílvia Maria Carpenedo o título de Cidadã de Porto Alegre.

 

Nascida em Guaporé, em 18 de junho de 1953, a nossa homenageada é casada com o arq. Jorge Feitas
Borges, tem dois filhos e um neto.

 

Formada em arquitetura e urbanismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, exerceu o magistério
na Faculdade de Arquitetura na Universidade Luterana do Brasil (ULBRA) de 1986 a 1990.

Em 1996, por concurso público, foi nomeada para o cargo de arquiteta no Departamento Municipal de
Habitação (Demhab), atuando na área de habitação social e regularização fundiária. Desde então exerceu
vários cargos junto ao Departamento, tendo sido chefe de Unidade, Coordenadora de Regularização
Fundiária e Superintendente de Produção Habitacional e Regularização Fundiária.

No Demhab desenvolveu vários projetos habitacionais de reassentamento como para o Loteamento da Vila
Tecnológica e Pampa, e outros empreendimentos do Programa da Entrada da Cidade (PIEC), localizados na
região Humaitá/Navegantes. Atuou enquanto servidora pública na regularização fundiária de ocupações da
região Leste como a Vila Mato Sampaio, ainda na desapropriação de áreas e enquadramento para o Pró-
moradia na região Centro-Sul.

Participou regularmente da equipe de análise das demandas do Orçamento Participativo, na temática de
Habitação, avaliando sua viabilidade, equacionando suas etapas e definindo os recursos financeiros
correspondentes.

Em 2007 assumiu a coordenação dos trabalhos de elaboração do Plano Municipal de Habitação de Interesse
Municipal de Porto Alegre, que foram concluídos em 2010.

Representou o Departamento Municipal de Habitação em várias comissões e programas da PMPA tais como:

Membro titular do Conselho Municipal do Plano Diretor de Porto Alegre (CMDUA), nomeada por
portaria, onde relatou  85 processos, (1998 a 2007);
Foi Líder de Ação do Programa de Reassentamento –  Mapa Estratégico da Prefeitura Municipal de
Porto Alegre - Programa Porto da Inclusão, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Gestão -
PMPA, sendo responsável pela construção e aferição mensal  de indicadores e avaliação do risco de
alcance de metas, (2010 a 2014);
Foi Líder de Ação Sistema de Controle de Dados Habitacionais – Mapa Estratégico da Prefeitura
Municipal de Porto Alegre - Programa Gestão Total, sob a coordenação da Secretaria Municipal de
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Gestão - PMPA, sendo responsável pela construção e aferição mensal de indicadores e avaliação do
risco de alcance de metas (2013 a 2016);
Nomeada titular da Comissão Técnica de Análise de Regularização Fundiária do Município (CTARF),
efetivando a relatoria de processos em representação ao Departamento Municipal de Habitação e a
análise e deliberação dos pedidos de regularização fundiária de processos apresentados pela iniciativa
privada, (2013 a 2018).

Exerceu a função pública até a sua aposentadoria em 2018.

 

Desde o ano de 2001 até o presente momento, Sílvia Maria Carpenedo atua como voluntária junto ao
Movimento Escoteiro, colaborando com o Grupo Escoteiro Lídia Moschetti onde seus filhos iniciaram a
prática do Escotismo. Desde então vem exercendo cargos administrativos e de dirigente no Grupo Escoteiro
viabilizando a regularidade financeira e fiscal da instituição, bem como a continuidade de sua habilitação
junto ao CMDCA, União dos Escoteiros do Brasil e Nota Gaúcha.

Representa o Grupo Escoteiro na comunidade, participando do Conselho Comunitário Pró  Segurança
Pública do Bairro Vila Nova (Consepro Vila Nova). Também representa o Grupo Escoteiro e o Consepro
Vila Nova no Fórum Regional de Justiça e Segurança da Centro Sul (FRJS).

A nossa homenageada, com o auxílio de pais e outros voluntários (equipe técnica capacitados na União dos
Escoteiros do Brasil- UEB), oferece na instituição atividades escoteiras para crianças e jovens com idade
entre 7 e 21 anos, contribuindo para a formação de habilidades e o desenvolvimento de valores. Os escoteiros
são moradores dos bairros Vila Nova, Campo Novo e Monte Cristo e frequentam as Escolas Alberto Torres,
Colégio Santa Tereza, Colégio Maria Imaculada, Ana Maria Monteggia, Instituto Santa Luzia e Escola
Municipal Monte Cristo.

Como diretora presidente do Grupo Escoteiro tem contribuído para que a instituição ofereça atividades às
crianças, adolescentes e jovens, com a aplicação do Método Escoteiro criado por Baden Powell, motivando
seu interesse para ações positivas, evitando que se envolvam com práticas ilícitas, objetivando incentivá-los
a se engajarem em iniciativas de projetos de serviços comunitários, incluindo a ênfase no diálogo e no
empreendedorismo social, e na promoção da paz, ações solidárias para com outros jovens em situação de
vulnerabilidade social e combate ao bulling, bem como desenvolver a prática de ações de conservação da
natureza e a responsabilidade ambiental.

Como dirigente do Grupo Escoteiro, Sílvia Maria Carpenedo, com o apoio dos demais membros do Grupo
Escoteiro atuou em inúmeras campanhas em prol da comunidade local, de famílias carentes de membros do
Grupo Escoteiro e de outras instituições sociais. Nestes anos, por intermédio do Grupo Escoteiro, colaborou
com o Hospital Vila Nova com doações de roupas e produtos de higiene pessoal.

O Amparo Santa Cruz e a SPAAN também foram auxiliados várias vezes com doação de roupas. Apenas
para citar as campanhas mais recentes em que a nossa homenageada liderou, senão vejamos:

Em 2019 organizou e implementou a campanha E-LIXO - 1ª EDIÇÃO (arrecadação e destinação
correta de aparelhos eletrônicos em desuso);
Em 2019 também participou da Arrecadação e Doação ao Hospital Vila Nova de Kits de higiene
pessoal;
Em 2020 participou da Campanha de Arrecadação de Alimentos em colaboração à SUSEPE|/RS, que
arrecadou 3 toneladas de alimentos não perecíveis doados ao Instituto Misturaí;
Em dezembro de 2021, com o apoio de membros do Grupo Escoteiro e lideranças da comunidade
entregou 80 cestas básicas da agricultura orgânica, doados pela Fundação Banco do Brasil e
Cooperativa GiraSol às famílias de estudantes da Escola Alberto Torres e famílias assistidas pela
Caritas São José;
Em março de 2022, com apoio de lideranças da comunidade entregou 80 Vale Gás às famílias já
cadastradas na Cesta básica.
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Diante do acima exposto, conto com o apoio desta Casa Legislativa para a aprovação deste Projeto de Lei.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETO DE LEI

 

 

 

Concede o título de Cidadão de Porto Alegre à senhora Sílvia Maria Carpenedo.

 

 

Art. 1º  Fica concedido o título de Cidadão de Porto Alegre à senhora Sílvia Maria Carpenedo, com base na
Lei nº 9.659, de 22 de dezembro de 2004.

 

Art. 2º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Documento assinado eletronicamente por Jorge Antonio Dornelles Carpes, Vereador, em
28/03/2022, às 11:01, 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 0359625 e o código CRC 67434818.

Referência: Processo nº 023.00012/2022-35 SEI nº 0359625

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

