
 
  

 
MINUTA DE PROJETO DE RESOLUÇÃO

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
 

Natural de Porto Alegre, Nora Teixeira é advogada e empresária com formação em Direito pela PUCRS, cuja
atuação foi nas áreas civil e trabalhista. Também é formada em inglês pela Bell School of Cambrigde, na
Inglaterra, idioma que lecionou.
Há quase 30 anos dedica-se à sua empresa NB Eventos atuando no mercado de organização de festas e
eventos e é proprietária da Casa NTX. Na área do voluntariado fez parte do grupo das Voluntárias Pela Vida
e do POA Solidária.
Nora é casada com Alexandre Grendene, é mãe de Julia e de Victória e avó de Gabriel.
Em 2016, defendendo a causa animal na capital, capitaneou a construção da Unidade de Saúde Animal
Victória, localizada na Estrada Bérico José Bernardes, Lomba do Pinheiro, para atendimento de cães e gatos,
podendo atender cerca de 150 animais e com espaço de triagem para outros 120.
Em 2019, pela mesma causa, esteve à frente da construção do Cachorródromo Madame Kate, localizado na
Praça da Encol, com 840 metros quadrados de área revitalizada, com capacidade para até 80 cães, bebedouro
especial para pets, obstáculos recreativos, morrinhos em grama sintética e sistema de drenagem.
Também em 2019, junto a Alexandre Grendene, iniciou o processo de doação de um total de 80 milhões de
reais para a construção de um novo hospital no Complexo Hospitalar Santa Casa de Misericórdia de Porto
Alegre. A ideia foi desenvolvida por Nora depois de se informar sobre a realidade e demandas da Santa Casa,
pensando em um projeto que focou na sustentabilidade e no auxílio a boa parte do déficit que o SUS deixa na
instituição.
Nora Teixeira, que deu nome à nova instituição de saúde por sugestão da administração da Santa Casa, foi
quem mobilizou a sociedade civil para as doações financeiras que viabilizaram a implementação do projeto
que recebeu no total R$ 170 milhões em doações. Ela e o marido foram responsáveis pela iniciativa e
trabalharam junto ao empresariado e à sociedade para que o projeto saísse do papel. O prédio de 13 andares,
inaugurou em outubro de 2022 sua primeira ala, no andar térreo, que recebeu a nova emergência do Sistema
Único de Saúde (SUS) do Hospital, que possui 2.335 metros quadrados, quase quatro vezes mais do que os
660 metros quadrados da emergência atual da Santa Casa.
Como Integrante do POA Solidária Nora Teixeira doou um caminhão para a instalação de uma Unidade
móvel de Saúde para atender a população que depende de serviços básicos.
O foco humano, proativo e empreendedor da empresária porto-alegrense Nora Teixeira faz-nos apresentar
esta Proposta para que seja concedida a ela o Diploma de Honra ao Mérito da Câmara Municipal de Porto
Alegre, uma cidadã especial e engajada com as demandas da população e da cidade, para a qual contamos
com a aprovação dos nobres Vereadores desta Casa.
                                                                                                                                     
                                                                                                                                              PROJETO DE
LEI

Concede o DIPLOMA DE HONRA AO MÉRITO  à senhora Nora Teixeira.
 

Art. 1º  Fica concedido o Diploma de Honra ao Mérito à senhora Nora Teixeira, 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.
 

Documento assinado eletronicamente por Monica Leal Markusons, Vereadora, em 04/11/2022, às
13:45, 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 0460278 e o código CRC 9868F6C4.

Referência: Processo nº 038.00048/2022-12 SEI nº 0460278

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

