
CâmargJWunicipal
dePorto '
Alegre

PROC. N' ]819/1 7
PLL N' 211/19

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE

PARECER N' f'É.J /]9 -- CECE

Institui a Política Municipal de Defesa e de
Promoção da Cidadania e dos Direitos de
LGBTs.

Vem a esta Comissão, para parecer, o Prometo em epígrafe, de autoria dos
vereadores Femanda Melchionna, Roberto Robaina, Prof, Alex Fraga e Luciano
Victorino.

A Procuradoria da Casa, em parecer prévio, f]. ]0 proferiu o
entendimento de que a matéria ora objeto deste Prometo é de competência da União, o
que resulta em óbice jurídico para tramitação do Prometo.

A Comissão de Constituição e Justiça - CCJ, fl. 12, concluiu pela
existência de óbice de natureza jurídica para tramitação do presente Prometo.

Os vereadores, autores do Prometo, contestaram o parecer da Procuradoria
desde Legislativo e da CCJ nas fls. 28 a 32, entendendo que não há óbice jurídica
para a presente proposição.

Em resposta à contestação dos autores do Prometo, a CCJ, fl. 33, reiterou
a existência de óbice jurídica para a tramitação do Projeto.

É o breve e sucinto relatório

Passando ao exame do presente Projeto no âmbito das matérias de
competência desta Comissão, nos ternos do art. 39, do Regimento da CMPA,
constatamos que o processo está devidamente instruído, e conforme exposições de
motivos, cabe ressaltar que a iniciativa é de grande importância uma vez que as
políticas públicas correspondem à efetivação dos direitos assegurados
constitucionalmente ou que se afirmam graças ao reconhecimento por parte da
sociedade e/ou pelos poderes públicos, uma vez que não podemos deixar que o
preconceito e a falta de {nfomlação sobre a comunidade LGBT prevaleça.

A Política Municipal de Defesa e de Promoção da Cidadania e dos
Direitos LGBT tem por objetivo atuar na promoção da cidadania e na defesa dos
diremos da população, bem como contribuir para o combate à discriminação e à
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violência contra esse segmento social. Políticas que fomentam a profissionalização,
integração social e educacional, são medidas que auxiliam no combate à exclusão
sociall

Urge mais que necessário, implementar políticas públicas em todas as
esferas, Federais, estaduais e Municipais, capazes de informar a população, e de
promover a cidadania no combate ao preconceito e à discriminação.

Diante do exposto, o parecer desta Comissão manifesta-se pela
aprovação do Prometo de Lei do Legislativo.

Sala de Reuniões, 19 de novembro de 20 19
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