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COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS, ORÇAMENTO E DO MERCOSUL

PARECER N' .J,ío /]9 -- CEFOR
A EMENDA N' 02

Obriga a presença de tradutor e intérprete
da Língua Brasileira de Sinais - Libras
em todos os eventos realizados pelo
Município de Porto Alegre, para realizar
sua interpretação e tradução integral em
Libras.

Vem a esta Comissão, para parecer, a Emenda n' 02, de autoria do
vereador Jogo Bosco Vaz, ao Prometo em epígrafe, de autoria do vereador José
Frestas.

O presente prometo tem como objetivo retiHicar a importância e a
obrigatoriedade da presença de intérprete da Libras em todos os eventos públicos
oficiais realizados no Município de Porto Alegre.

A Procuradoria da Casa, no parecer n' 192/17, nos autos do processo
SE[ n' 087.00063/2019-]6, f]s. 05, manifestou-se no sentido de que há
interferência na gestão dos Poderes do Município, incidindo em violação aos
preceitos orgânicos e regimentais que atribuem competência privativa do Poder
Executivo e à Mesa Diretora para realizar a gestão dos mesmos, incidindo em
malferimento ao princípio da independência dos poderes.

Na contestação apresentada pelo autor da proposta, na forma de
Emenda 1, ficou suprimido o artigo 5' do referido projeto, para adequação aos
impedimentos ressaltados pela Procuradoria da Casa.

A Comissão de Constituição e Justiça CCJ, no parecer de fl. 09/1 1,
concluiu pela inexistência de óbice de natureza jurídica para a tramitação do
Prometo e da Emenda n' l .

A CEFOR no parecer n' 105/17 de fls. 13/14 concluiu pela rejeição do
Projeto e da Emenda n' 01 eis que não há delimitação do porte dos eventos
abrangidos pelo projeto e nem custos inerentes à sua implementação,
ímpossibilitando a avaliação do impacto financeiro no orçamento municipal.
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A Comissão de Urbanização, Transportes e Habitação CUTHAB, no
parecer n' 020/18 de f]. 16, considerando o mérito da propositura encaminhou o
parecer pela aprovação do Projeto e da Emenda l .

A CECE ea CEDECONDH,
pela aprovação do projeto e da emenda 0 1 .

no parecer respectivos manifestaram

Na f]. 24 do Prometo foi proposta a Emenda 02 obrigando a presença
do Tradutor deste que comprovados previamente a participação de deficientes
auditivos.

A CCJ no parecer n' 244/18, analisando a Emenda 02 manifestou
parecer pela existência de óbice de natureza jurídica para tramitação.

E o relatório

Considerando os apontamentos e justificativas apresentadas, a
Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e do Mercosul CEFOR --
acompanha o entendimento do parecer já exarado por esta Comissão,
manifestando-se pela rejeição da Emenda n' 02 por não constar informações do
impacto financeiro no orçamento municipal.

Sala de Reuniões, 08 dejulho de 2019

Relator

Aprovado pela Comissão em ./é-o?- /':l

Vereador Aili€11honato -- Presidente

Vereador P:ll cili=iiil l Vice Presidente
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