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PARECER COSMAM

Reconhece a prática da atividade física 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 esta comissão emitir parecer ao projeto em epígrafe, de autoria do Vereador Paulinho Motorista. O projeto
trata do reconhecimento da prática da atividade física 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. A
autoridade competente poderá restringir o direito à prática desta atividade “com decisão fundamentada em norma
sanitária e de segurança pública, a qual indicará a extensão, motivos e critérios técnicos e científicos embasadores
das restrições que porventura venham a ser expostas.”

O autor argumenta, entre outras coisas mais, que a atividade física é elemento dominante e condicionante como
serviço essencial, leva à melhora da função imunológica, reduz o aparecimento de doenças como diabetes,
hipertensão e doenças cardiovasculares e patologias crônico-degenerativas que elevam o risco de morte quando da
infecção pelo COVID-19. A prestação de serviços de profissionais da Educação Física reduz, assim, a necessidade
de atendimentos hospitalares.

Em Parecer Prévio, a Procuradoria não vislumbrou inconstitucionalidade ou ilegalidade. Instada a se manifestar, a
CCJ concluiu pela inexistência de óbice de natureza jurídica para a tramitação do projeto.

Assim sendo, concluo pela APROVAÇÃO do projeto.

 

VEREADORA LOURDES SPRENGER

Documento assinado eletronicamente por Maria de Lourdes dos Santos Sprenger, Vereadora, em
14/10/2020, às 13:35, 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 0171867 e o código CRC EFBB85FE.

Referência: Processo nº 045.00011/2020-15 SEI nº 0171867
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CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer nº 052/20 – Cosmam – contido no doc 0171867 – (SEI nº 045.00011/2020-15 –
Proc. nº 0247/20 – PLL 094/20), de autoria da vereadora LOURDES SPRENGER, foi APROVADO através do
Sistema de Deliberação Remota no dia 16 de outubro de 2020, tendo obtido 5 votos FAVORÁVEIS e 0
CONTRÁRIOS, conforme Relatório de Votação abaixo:

CONCLUSÃO DO PARECER: pela aprovação do projeto.

• Vereador José Freitas (presidente) – FAVORÁVEL

• Vereador Luciano Marcantônio (vice-presidente) – FAVORÁVEL

• Vereador Aldacir Oliboni – (não votou)

• Vereadora Claudia Araujo – FAVORÁVEL

• Vereadora Lourdes Sprenger – FAVORÁVEL

• Vereador Paulo Brum – FAVORÁVEL

Documento assinado eletronicamente por Oli Carlos Ferreira Barbosa, Assistente Legisla�vo, em
16/10/2020, às 11:01, 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 0173255 e o código CRC 2F32E55D.

Referência: Processo nº 045.00011/2020-15 SEI nº 0173255
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