
05/08/2022 08:23 SEI/CMPA - 0418977 - 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=452738&inf… 1/2

 
  

 
MINUTA DE PROJETO DE RESOLUÇÃO

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

 

Solimar Amaro é o atual Presidente do Conselho Delibera�vo da Fundação Ir. José Otão, membro do Conselho de Curadores /
Universitário, e diretor – presidente da Associação Ir. Norberto Rauch. En�dades Integrantes da Pon��cia Universidade Católica
do Rio Grande do Sul.  

Possui graduação em psicologia na PUCRS e pós na FISUL.  Igualmente, é pós graduado em gestão de pessoas na ESPM, e em
Gestão e Patrimônio Marista (Universidade de Guadalajara – México), bem como, possui  Mestrado em Educação.

Sua trajetória é repleta de atuações em en�dades socias reconhecidas, e isto resta comprovado conforme abaixo:

 -  Presidente da Fundação de Assistência Social e Cidadania, na cidade de Porto Alegre.

- Superintendente da Kinder – clínica e escola, foi gerente Socioeduca�vo da Fundação Pão dos Pobres

- Conselheiro do CONANDA – Ministério da Jus�ça – DF.

- Diretor administra�vo adjunto do Hospital São Lucas – PUCRS.  

- Vice – Presidente da União Sul Brasileira de Educação e Ensino (USBEE),  União Brasileira de Educação e Assistência (UBEA) e
da Sociedade Meridional do Educação ( SOME), mantenedoras da rede marista Sul-Amazônia.    

Ainda, como presidente na Fundação Ir. José Otão, Solimar segue seu trabalho para a sociedade, haja vista, a respec�va
en�dade possuir os seguintes projetos:

 - PUCRS carreiras - cujo propósito é fortalecer o elo entre a Universidade e o mundo do trabalho, desenvolvendo a
empregabilidade dos alunos e alumni PUCRS e comunidade.

- Centro Marista de promoção dos direitos da criança e do adolescente, tendo como seus obje�vos a garan�a dos direitos da
criança do adolescente e a capacitação de profissionais e da comunidade em geral.

- Atendimento psicopedagógico, oferecido gratuitamente para atender a comunidade carente, esse serviço é realizado por
especialistas em psicopedagogia e estagiários em final de curso de graduação, o obje�vo é prestar atendimento às crianças e
adolescentes com dificuldades de aprendizagem, inclusão escolar e relacionamento entre família e escola.

Solimar sempre coordenou seus projetos de forma dedicada, a excelência é marca do seu trabalho, e isso resta demonstrado
também na Associação Ir. Norberto Rauch- associação cujo obje�vo é atuar na captação e gestão de recursos via doações de
pessoas �sicas e jurídicas e promover causas de interesse público, que poderão ser desenvolvidas pela Universidade PUCRS por
meio de projetos.

Diante disto, a Comenda Porto do Sol é uma forma de homenagear essa pessoa cujo currículo de vida é baseado em causas
nobres, e trabalhos sociais, vale destacar que o mesmo já possui as seguintes condecorações:

Título Honorifico de Cidadão de Porto Alegre. Homenagem –

Prêmio Be�nho A�tude Cidadã – COEP/RS.

Medalha Amigo da Marinha do Brasil.

Medalha do Grande Mérito de Ensino do Rio Grande do Sul.

Medalha de Serviços Relevantes à Ordem Pública – Brigada Militar.

Diploma Colaborador Emérito do Exército Brasileiro.

Medalha de Serviços Relevantes – Hospital da Brigada Militar   

 

VEREADORA MÔNICA LEAL
 

PROJETO DE RESOLUÇÃO
 Concede a Comenda Porto do Sol ao senhor Solimar Amaro.

 
 Art. 1º  Fica concedida a Comenda Porto do Sol ao senhor Solimar Amaro, 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.
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Documento assinado eletronicamente por Monica Leal Markusons, Vereadora, em 28/07/2022, às 19:29, 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
0418977 e o código CRC 94524C87.

Referência: Processo nº 038.00038/2022-79 SEI nº 0418977
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