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PARECER Nº  
PROCESSO Nº 045.00011/2020-15
INTERESSADO:
  

 

PARECER Nº

PROCESSO Nº: 045.00011/2020-15

  

 

Reconhece a prática de atividades físicas e do
exercício físico,

ministrados por Profissional de Educação Física,
como essenciais

para a população de Porto Alegre em
estabelecimentos

prestadores de serviços destinados a essa finalidade
em tempos

de crises ocasionadas por moléstias contagiosas ou
catástrofes

naturais.

  

Vem a esta Comissão, para emitir parecer sobre o Projeto em epígrafe, de autoria do Vereador Paulinho
Motorista, que prevê a inclusão das atividades exercidas pelos profissionais de educação Física como essenciais.
Com ênfase em períodos e situações de crise ocasionada por moléstias contagiosas ou catástrofes naturais.
Desenvolvidas em estabelecimentos destinados à prática de exercícios físicos.

Já analisado em parecer prévio, pela Procuradoria desta casa, que manifestou-se após exame preliminar, não
haver inconstitucionalidade ou ilegalidade na proposição. Citando inclusive preceito legal, ao mencionar a Lei
13.979/20 de enfrentamento ao surto de Covid-19 e o Decreto 10.282 onde corrobora com o objeto aqui
apresentado, “são serviços públicos e atividades essenciais aqueles indispensáveis ao atendimento das
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necessidades inadiáveis da comunidade, assim considerados aqueles que, se não atendidos, colocam em perigo a
sobrevivência, a saúde ou a segurança da população. ”

Neste mesmo sentido, a COSMAM em seu parecer, traz entendimento que a atividade física é elemento
dominante e condicionante como serviço essencial, levando à melhoria inclusive da função imunológica,
prevenindo o aparecimento de outras doenças, ou ainda reduzindo seus efeitos, diminuindo a necessidade de
atendimentos hospitalares.

Posicionou-se a Comissão de Constituição e Justiça em seu despacho, não havendo óbice de natureza jurídica,
no tocante à constitucionalidade ou legalidade, estando a proposta apta a tramitar.

Por fim, as atividades poderão ser restringidas por autoridade competente, desde que fundamentada, pautada em
critérios técnicos e científicos adequados aos princípios que regem a atuação da Administração Pública e do
dever de transparência e motivação.

Ante ao exposto, no que respeita ao exame da proposição por esta Comissão, conforme suas competências
estabelecidas pelo artigo 40 do Regimento, manifestamos pela aprovação do Projeto.

 

Sala de Reuniões, 20 de outubro de 2020.                                                                                                       

 

                                                                                                                                                    Vereador Cláudio
Conceição

                                                                                                                                                                     Relator

Documento assinado eletronicamente por Cláudio Conceição, Vereador, em 20/10/2020, às 15:41,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória nº 2200-
2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de Porto Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br, informando
o código verificador 0174264 e o código CRC 3BFEFC92.

Referência: Processo nº 045.00011/2020-15 SEI nº 0174264

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer nº 047/20 – CEDECONDH con�do no doc 0174264 (SEI
nº 045.00011/2020-15 – Proc. nº 0247/20 – PLL nº 094/20), de autoria do vereador Claudio Conceição, foi
APROVADO através do Sistema de Deliberação Remota no dia 29 de outubro de 2020, tendo ob�do 04 votos
FAVORÁVEIS e 00 votos CONTRÁRIOS, conforme Relatório de Votação abaixo:

CONCLUSÃO DO PARECER: Pela aprovação do Projeto.

Vereador Hamilton Sossmeier – Presidente: FAVORÁVEL

Vereadora Comandante Nádia – Vice-Presidente: Não votou. 

Vereador Claudio Conceição: FAVORÁVEL

Vereador João Bosco Vaz: FAVORÁVEL

Vereador Marcelo Sgarbossa: Não votou. 

Vereadora Mônica Leal: FAVORÁVEL

 

Documento assinado eletronicamente por Renata Beatriz Mariano, Assistente Legisla�vo II, em
29/10/2020, às 19:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida
Provisória nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal
de Porto Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br, informando
o código verificador 0176834 e o código CRC 804F7938.

Referência: Processo nº 045.00011/2020-15 SEI nº 0176834

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

