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Institui as academias de ginástica ao .ar
livre no Município de Porto Alegre e dá
outras providências )

(

Vetn a esta Comissão, para parecer, Emenda .dé n' 02 de aütori:a do
vereador Paulo Brum, ao Projeto ém epígrafe, de autoria do Véreãd6r Professor
Garcia. . , : ..

A Emenda de n' 02 do Frei;ente projeto objetivo incluir e garantir os
direitos das pessoa! coú deficiência em consonânçia ao disposto ho art. 55 da Lei
Federal n' 1 31 1 46/20 1 5 (Estatuto da' Pessoa com Deficiência) hó contexto dã matél-

ria apresentada.
'\

/

Em análise da Procuradoria dã Caia, através do Puecer de fl.0;7, foi
apontelda existência dé óbice jurídico à tramitação do prometo oom~base no artigo
94, incas.o IVI da Lei Orgânica do Município,. que compete privativamente ao Che-
fe do Poder Execlitivo realizar a administração do Município.

r

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) duaddo de süa análise
através dd' parecer n' 59/14, tendo sido relatei o Velreador .Waldir Canal, entendeu
pela existência de óbice de íialureza jurídica para tramitação da proposta (fls. .1 0 a
18)9

Por sua vez a Comissão de Economia, FiHançãs, Orçamento e .do
Mercosul (CEFOR), em parecer de h' 092/14, onde foi relator o Vereador Cás.sio

Trogildo, .opinou pela a15rovação do prometo. (fls. 20 e 2 1 ). #

Já a Comissão de Urbanização, Transportes e Habitação (CUTHAB),
através do pala.éer n' 108/14 de lavra dó relator, Vereador Cláudio Janta, manifes-
tando-s.e pela à aprovação do l5rojeto .e da Emenda rí' .l, de autoria da Vereadora
Séfora Mota, que altera a rçdação do att.2' do PLL 1 85/12 (ílg. 24 e 25).
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Na esfera da Comissão de Constituição e Justiça :(CCJ) o relator,
Waldir Cabal, através do parecer :n' 4 1 8/14, entendeu pela rdeição da Emenda n' l
(fls. 27 e 28).

.1

A Comissão de Éconothia, Finanças, Orçamento 'e do Mércosui
(CEFOR) através dó parecer n' 24/1 5, do relator Veiéador Guilherme Sócias Vila

leia, opinou pala rqeição do Prol.eto e da Emehdã n' l (fls. 30: e 3 1 ).
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A Comissão de Educação, Cultura, Esporte é: Juventude (CECEI), nó
parecer n' 0]/16 de fls. .33 e seguinte, em consonância com as manifestações, opôs
noupelaaprova94odo.ProjçtoedaEmendan'l: , 'r

7

Após, encaminhado à Comissão de Saúde e- K4eio Ambiente

(COSMAM) que avaliando a exposição de motivos da proposição apresentada, 'em
$eu parecer de n' 010/16, à fl. 37, fecha seu relatório e conclui pela aprovação do
Prometo e da Emenda n' 0 1 .

Somando-se a isso, o :Pr(feto retoma à Comissão de Economia,. FI
nança?, Orçamento e do Mercosul, em parecer de n' 49/16, ratificando .sua mini
gestação pela rejeição do Projetó e da Emenda de n' 01 (fls. 39 e 40).

' . O:.Prole.to salte arquivamento e retoma aó Veréádor Pauta Brum que
apresenta ã Emenda ó' 2, visando'uma maior inclusão social das pessoal portado-
ras de deHiciêhcia, requerendo que os equipamentos sejam projectados sob: a pre-
missa do "desenho universal", ou sda, com características mecânicas; que permi-
tem a sua utilização, ao mesmo tempo, por pessoas com e sem deficiência, sem a
necessidade de uma abordagem segmentada (f1.44).

A Comissão de Constituição e Julitiça, aó analisar.o mérito da propo
lição, conclui pela r.eleição da Emenda ri'02 (fl.46)./ /

Encaminhado à Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e do
Merêosul (CEFOR), seu relator, Vereador Felipe Carnozzato, êmité o parecer pela
rejeição do Prdeto e das .Etnéndas: n' 01 e.02 (íls. 5 1 e 52).
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Após, remessa à Comissão de Urbãhização, Transportes e Habitação
(CUTHAB), através do parecer n' 136/18, da Relatora Vereadora Fémanda Mel-

c.hjonna, que se manifesta pela ap.róvação da.Emenda de n' 02 (fls. 57 e 58).

Outrossim, a Comissão de Educação, Cultura, Exporte e Juveótudé;
em seu parecer de n' 022/19, de:relatoria do Vereador Mauro Zacher, opinou pela
apróvaçãõ da Emenda n' 02. . .

/ \

É o relatório

No que toca à estai Comissão em específico é de se considerar meritó:
ria a presente proposição haja vista àue a mesma busca tratar de política pública de
inclusão social da pessoa Com deficiência. -

Diante do acima exposto, somos pela aprovação da Eipenda de nó ó2

Sala de Reuniões, 28 de junho dé.2019
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