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PARECER CEFOR

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 a esta Comissão, para parecer, o Projeto de Lei em epígrafe, de autoria do Vereador Paulinho Motorista,
que estabelece como essenciais, em situações de crise ocasionadas por moléstias contagiosas ou catástrofes
naturais, as atividades exercidas pelos profissionais de Educação Física quando realizadas em estabelecimentos
destinados à prática de exercícios físicos.

O autor reforça sua proposta destacando o entendimento do Conselho Regional daquela atividade, que afirma
que, atendidas as condições impostas pelos órgãos de saúde brasileiros para o funcionamento das empresas, não
há o que se falar quanto ao preparo técnico dos profissionais no resguardo à sociedade quanto às formas de
mitigação da disseminação e da prevenção de contágio pelo novo Coronavírus.

Em verificação preliminar realizada pela douta Procuradoria não foi constatada inconstitucionalidade ou
ilegalidade na proposição em questão. Da mesma forma a CCJ concluiu pela inexistência de óbice de natureza
jurídica para a tramitação do processo.

É o relatório.

Desta forma, considerando o mérito da proposição somos de parecer pela aprovação do Projeto.

Sala das Comissões, 03 de novembro de 2020.

 

João Carlos Nedel

Vereador

Documento assinado eletronicamente por João Carlos Cavalheiro Nedel, Vereador, em 03/11/2020, às
12:06, 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 0177043 e o código CRC B1A1FA9A.
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Referência: Processo nº 045.00011/2020-15 SEI nº 0177043
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Av. Loureiro da Silva, 255 - Bairro Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP 90013-901

CNPJ: 89.522.437/0001-07

Telefone: (51) 3220-4341 - h�p://www.camarapoa.rs.gov.br/

  

CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer nº 112/20 – CEFOR con�do no doc 0177043 (SEI nº 045.00011/2020-15 – Proc. nº
0247/20 – PLL 094), de autoria do vereador João Carlos Nedel, foi APROVADO através do Sistema de
Deliberação Remota no dia 10 de novembro de 2020, tendo ob�do 05 votos FAVORÁVEIS E 00 votos
CONTRÁRIOS, conforme Relatório de Votação abaixo:

CONCLUSÃO DO PARECER: pela aprovação do Projeto.

Vereador Idenir Cecchim – Presidente: FAVORÁVEL

Vereador João Carlos Nedel – Vice-Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Airto Ferronato: FAVORÁVEL

Vereador Felipe Camozzato: FAVORÁVEL

Vereador Valter Nagelstein:  FAVORÁVEL

Documento assinado eletronicamente por Rosemeri Essi, Assistente Legisla�vo, em 10/11/2020, às
18:47, 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 0179142 e o código CRC D3952C17.

Referência: Processo nº 045.00011/2020-15 SEI nº 0179142
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