
PARECER CCJ

Concede a Comenda Porto do Sol ao senhor Solimar Amaro.

 

Vem a esta Comissão, para parecer, o Projeto de Resolução em epígrafe, de autoria da Vereadora Mônica
Leal.

A douta Procuradoria da Casa analisou o teor da presente proposta, onde aduz que, ressalvado eventual
descumprimento das restrições ou limites fixados nos art. 2º e 2º - A da referida Resolução (2083/07), a
ser verificado pela Diretoria Legisla�va, não vislumbro óbice à tramitação da presente preposição.

É o sucinto relatório.

 

A presente inicia�va encontra guarida, sob seu aspecto formal, no art. 101, Regimento desta Casa e na
Lei Complementar nº 95, de 1998 e suas respec�vas alterações.

A concessão da Comenda Porto do Sol em tela respeita todos os requisitos estatuídos na Resolução nº
2.083/07, já que pode ser conferida as pessoas �sicas ou jurídicas que, com atuação pública em área do
conhecimento humano – educação, comunicação, economia, saúde, esporte, ciência, meio ambiente,
tecnologia, cultura, religião, trabalho comunitário e direitos humanos –, tenham contribuído para seu
enriquecimento.

Cumpre registrar, ainda, que a presente Proposição encontra supedâneo no art. 134-A, inciso I, alínea “b”
do Regimento Interno deste Parlamento, como também cumpre os limites fixados no art. 2º e 2º A, da
resolução 2083/07.

Diante do acima esposado, manifesto parecer pela inexistência de óbice jurídico à tramitação do
Projeto.

Documento assinado eletronicamente por Clàudio Janta, Vereador, em 02/09/2022, às 11:29,
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 0434950 e o código CRC 6DAE5989.

Referência: Processo nº 038.00038/2022-79 SEI nº 0434950

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 nº 291/22 – CCJ con�do no doc 0434950 (SEI nº 038.00038/2022-79 – Proc. nº
0624/22 - PR nº 051), de autoria do vereador Clàudio Janta, foi APROVADO durante Reunião Ordinária da
Comissão de Cons�tuição e Jus�ça, realizada pelo Sistema de Deliberação Remota no dia  06 de
setembro de 2022, tendo ob�do 05 votos FAVORÁVEIS e 00 votos CONTRÁRIOS, conforme Relatório de
Votação abaixo: 
CONCLUSÃO DO PARECER: Pela inexistência de óbice de natureza jurídica para a tramitação do Projeto.

Vereador Claudio Janta – Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Ramiro Rosário  – Vice-Presidente: NÃO VOTOU

Vereadora Comandante Nádia: FAVORÁVEL

Vereador Felipe Camozzato: FAVORÁVEL

Vereador Leonel Radde: FAVORÁVEL

Vereador Márcio Bins Ely: NÃO VOTOU

Vereador Mauro Pinheiro: FAVORÁVEL

Documento assinado eletronicamente por Lisie Ane dos Santos, Assistente Legisla�vo IV, em
12/09/2022, às 17:22, 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 0438666 e o código CRC 84CC914B.

Referência: Processo nº 038.00038/2022-79 SEI nº 0438666

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

