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

Vêm a esta Comissão, para parecer, o Projeto em epígraf'e e a Emenda
n' 01, ambos de autoria do vereador José Freiras.

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

A Procuradoria da Casa, no parecer n' 192/1 7, nos autos do processo
SEI n' 087.00063/2019-16, fls. 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 foRRa 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 f].09/] 1 ,
concluiu pela inexistência de óbice de natureza jurídica para a tramitação do
Projeto e da Emenda n' ] . '

A CEFOR no parecer n' 1 05/1 7 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,
impossibilitando 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 fl. 16, considerando o mérito da propositura encaminhou o
parecer pela aprovação do Projeto e da EJnenda l .

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

no parecer respectivos manífestaraln

Na fl. 24 do Projeto 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 e 86/19, analisando a Emenda 02
manifestou parecer pela existência de óbice de natureza lurídíca para tramitação.

A CEFOR no parecer n' 110/19, fls. 41/41, de relatoria deste
vereador, entendeu e fora votado pela rdeição da Emenda n' 02.

No 1nesmo sentido foi o parecer da Comissão de Educação, Cultural,
Esporte e Juventude -- CECE e da Comissão de Urbanização, Transportes e
Habitação, CUTHAB -- nos autos de fl. 44 e 46 do feito, respectivamente, pela
rejeição da Emenda n' 02.

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 exa!-ado por esta Comissão,
manifestando-se pela rejeição do Prometo e da Emenda n' 01 .

Sala de Reuniões, 22 de outubro de 20 1 9

Vereador Mauro Pinheiro,
Relator.

Aprovado pela Comissão em ,.2q.ao. ,/'l
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