
21/07/2022 10:07 SEI/CMPA - 0410475 - Minuta de PR (Projeto de Resolução)

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=443665&inf… 1/2

 

  

 

MINUTA DE PROJETO DE RESOLUÇÃO

                                                                                                                               

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS.

 

A presente proposição obje�va agraciar, com o Diploma de Honra ao Mérito, a  psicóloga e influenciadora
senhora Claudia Nubia Warken Bartelle, natural de Novo Hamburgo/RS, casada com o empresário Pedro
Bartelle, mãe de dois meninos, divide seu tempo entre família, voluntariado e sua paixão pelo trabalho.
É nacionalmente conhecida por expressar suas opiniões e preferências sobre moda e comportamento,
sempre destacando a importância do trabalho social.

Importante destacar sua trajetória no ano de 2021, onde compar�lhou com mais de 380 mil seguidoras
sua experiência com o câncer de mama e o tratamento com a quimioterapia. Em suas
mensagens pautava em informar sobre os cuidados com a doença, os exames preven�vos e
principalmente primou pelo apoio às mulheres que igualmente passavam pelo mesmo momento. 

Ainda o seu bazar beneficente é um destaque as suas ações solidárias, isto porque, o voluntariado
sempre foi uma de suas grandes paixões. Em 13 de junho de 2018, Claudia Bartelle realizou a primeira
edição de seu bazar beneficente. Com o apoio de amigos e marcas que doaram peças, foram vendidos
cerca de 1.500 produtos e arrecadados mais de R$ 148 mil ( cento e quarenta e oito mil reais), cujo valor
foi doado 100%  à Casa de Apoio Madre Ana de Porto Alegre.

Em sua segunda edição do projeto, que aconteceu na data de 11 de junho de 2019, Claudia Bartelle
realizou o bazar beneficente com mais de 3.500 peças à venda. O valor arrecadado somou a quan�a de
R$ 361 mil ( trezentos e sessenta e um mil reais ), mais que o dobro da primeira edição, valor este
entregue integralmente à Casa de Apoio Madre Ana.

Já em 2022, a Casa de Apoio Madre Ana pôde contar com mais R$ 720 mil em sua conta. A benfeitoria
teve assinatura de Claudia Bartelle, que arrecadou esse valor na terceira edição do seu evento Bazar
Claudia Bartelle & Friends, o dobro da edição de 2019. O evento foi realizado em 9 de junho de 2022, e
ofereceu mais de 6 mil produtos para cerca de 1.500 pessoas que passaram pelo local.

Por ações como esta, organizadas e efe�vas, visando o bem comum como princípio básico de amor ao
próximo, bem como, o seu trabalho grandioso que vem fazendo junto a sociedade gaúcha é que
proponho esta homenagem a senhora Claudia Nubia Warken Bartelle.

 

Vereadora Mônica Leal.
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Concede o Diploma Honra ao Mérito à Claudia Nubia Warken Bartelle com base na Resolução nº 2.083, de 7
de novembro de 2007, e alterações posteriores.

Art. 1º  Fica concedido o Diploma Honra ao Mérito à Claudia Nubia Warken Bartelle, com base na
Resolução nº 2.083, de 7 de novembro de 2007, e alterações posteriores.

Art. 2º  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

 

Documento assinado eletronicamente por Monica Leal Markusons, Vereadora, em 08/07/2022, às
16:04, 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 0410475 e o código CRC 8E5CDA7C.

Referência: Processo nº 038.00036/2022-80 SEI nº 0410475
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