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ATA DE REUNIÃO

ATA DA DÉCIMA OITAVA REUNIÃO (ORDINÁRIA) DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA OITAVA
LEGISLATURA, EM 18-05-2021.

Aos dezoito dias do mês de maio do ano dois mil e vinte e um, às dez horas e trinta
minutos, reuniu-se virtualmente, sob a égide da Resolução nº 2.584, de 19 de junho
de 2020, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Porto Alegre,
com a presença dos vereadores Felipe Camozzato, Claudio Janta, Comandante Nádia,
Leonel Radde, Mauro Pinheiro, Pedro Ruas e Ramiro Rosário. Constatada a existência
de quórum, o senhor Presidente declarou abertos os trabalhos, sendo, de imediato,
aprovada a Ata da Reunião anterior, tendo sido dispensada a sua leitura. Após, foram
lidas e aprovadas as REDAÇÕES FINAIS referentes aos seguintes projetos: Projeto de
Lei do Legislativo nº 214/19 (Processo nº 0476/19), que “Denomina Rua Mirante do
Guaíba o logradouro público não cadastrado conhecido como Beco D – Rua São
Guilherme, localizado no Bairro Vila São José”; Projeto de Lei do Legislativo nº 090/21
(Processo nº 0266/21), que “Responsabiliza a Secretaria Municipal de Saúde pela
disponibilização de medicamentos ou suplementos para tratamento de pacientes com
sintomas da Covid-19”; Projeto de Lei do Legislativo nº 370/17 (Processo nº
3175/17), que “Revoga a Lei nº 8.391, de 23 de novembro de 1999 – que disciplina o
uso de bicicletas nas praças e parques de Porto Alegre”. Após, o Senhor Presidente
comunicou que esta Reunião seria destinada a tratar, em segunda pauta, do projeto
Pacto Alegre. A seguir, registrou a presença de Luiz Carlos Pinto, professor da
UFRGS e coordenador do projeto; Thiago Ribeiro, que liderou a Rede Global de
Empreendedorismo (RGE), atualmente executivo da 4all e voluntário no Pacto; Camila
Borelli, CEO da Nau Live Spaces, hub de inovação e empreendedorismo; e Bruno
Bastos, da Associação Gaúcha de Startups (AGS). Após breve contextualização, o sr.
Presidente dispôs da palavra aos convidados que, em síntese, atualizaram os
presentes sobre o desenvolvimento do projeto Pacto Alegre, as dificuldades
encontradas decorrentes da pandemia e os obstáculos futuros a serem superados.
Manifestaram-se, ainda, os vereadores Felipe Camozzato, Claudio Janta, Pedro Ruas e
Ramiro Rosário. Registra-se que o inteiro teor dos debates, após transcrição, fará
parte integrante desta Ata, bem como a lista de presença desta Reunião. Às onze
horas e trinta e oito minutos, nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente
declarou encerrada esta Reunião. Do que foi lavrada a presente Ata, que, após lida e
aprovada, será assinada pelo senhor Presidente, vereador Felipe Camozzato.
 

PRESIDENTE
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/AT
Documento assinado eletronicamente por Felipe Zortea Camozzato,
Vereador, em 04/08/2021, às 12:23, 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 autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.camarapoa.rs.gov.br, informando o código verificador 0260682 e o
código CRC 792D6F7A.

Referência: Processo nº 004.00003/2021-82 SEI nº 0260682
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