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Revoga a Lei n' 1.180, de 116de dezembro

de

1953 :-

que estabelece a

obrigatoriedade de "recantos infantis" em
edifícios de apartamentos residenciais.
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Vem a esta Comissão, para parecer, o Prometoem epígrafe, de autoria do ve
reador Felipe Camozzato, tocante a revogação do Prometode Lei supracitada que
estabelece ã obrigatoriedade de "recantos infantis" em edifícios de apartamentos
residenciais.

Em análise da Procuradoria da Casa,através do Parecern' 497/1 8, foi
apontada inexistência de óbice jurídico à tramitação do projeto (fl. 06).
A Comissão de Constituição e Justiça -- CCJ -- quando de sua análise
através do parecer n' 76/19, tendo sido relator o Vereador Reginaldo Pujol, entendeu pela inexistência de óbice de natureza jurídica para tramitação da proposta. (fl.
8
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É o relatório, sucinto
Incialmente cumpre salientar, quanto a esta Comissão em específico, que a
presente proposição é meritória haja vista que a mesma é de interesse local.

Porém, é imp.ortanteressaltarque é premissa básica-aliar condições
para que a criança cresça em um ambiente saudável no sentido de gerar recursos
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necessários para desenvolver o seu potencial como ser humano, oferecendo boas
oportunidades de habitação, saúde, educação e também para o brincar. Para tanto,
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é necessário a destinação de espaços destinados às crianças que possam estimular

todos ós seus sentidos e sua imaginação, contribuindo com o desenvolvimento de
suashabilidades e estimular sua criatividade.

O Princípio Vll da Declaraçãodo Direitos da Criança intitula-se "Direito à educaçãogratuita e ao lazer infantil" e diz que "a criança deve desfrutar
plenamente de jogos e brincadeiras os quais deverão estar dirigidos pala educação;
a ,sociedade e as autoridades públicas se esforçarão para promover o exercício des-

te direito."
Promover o lazer infantil, vêm perdendo ao longo dos anos sua importância nã vida das crianças. Originalmente concebidos segundo fortes princí-

pios de beú-estar e cuidadoscom a infância, hoje encontram-seempobrecidose
subutilizados. É necessário rêfletir sobre os Êatoresque levaram a esta situação e

pensar novas fomaasde conceber este que é um dos primeiros espaçospúblicos
vivenciados pela criança.

Face aos motivos acima expostos,'somospela rejeição do Projeto

Sala de Reuniões, 10 de julho de 2019.
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Aprovado pela Comissão em /d- 7 -ZoJ..9

Vereador Nelcir Tessaro

Vereador Aldacir Oliboni
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