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PARECER COSMAM

Vem a esta comissão o Projeto de Lei do nobre colega, Vereador Cláudio Janta, que Cria o Centro Municipal
de Tratamento Médico Integrado do Espectro Autista – CMTMIEA.

O projeto é extremamente meritório, uma vez que busca sanar lacunas existentes quanto ao tratamento às
pessoas que possui o Transtorno do Espectro Autista (TEA), uma vez que prevê um atendimento
multidisciplinar, especializado e direcionado a este público.  Sabemos que uma das dificuldades das pessoas
diagnosticadas com TEA é exatamente a integração social, oriunda, muitas vezes, da dificuldade frequente
na comunicação.

Desta forma, este projeto vem ao encontro de uma necessidade e compromisso que a cidade de Porto Alegre
possuem com seus cidadãos com TEA, que é proporcionar um atendimento que esteja ao alcance de todos e
que proporcionará uma maior inclusão social.

 Por isso, opino pela aprovação deste projeto e emenda.

 

Documento assinado eletronicamente por Tanise Amalia Pazzim, Vereador(a), em 04/10/2021, às
15:21, 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 0284816 e o código CRC 5573971D.

Referência: Processo nº 024.00056/2020-01 SEI nº 0284816

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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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) 3220-4346 - h�p://www.camarapoa.rs.gov.br/

  

CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer nº 058/21 – Cosmam – contido no doc 0284816 – (SEI nº 024.00056/2020-01 –
Proc. nº 0300/20 – PLL 120/20), de autoria da vereadora Psic. Tanise Sabino, foi APROVADO através do
Sistema de Deliberação Remota no dia 5 de outubro de 2021, tendo obtido 05 votos FAVORÁVEIS e 00
votos CONTRÁRIOS, conforme Relatório de Votação abaixo: 

➥ CONCLUSÃO DO PARECER: pela aprovação do projeto e da Emenda nº 01 

• Vereador Jessé Sangalli (presidente) – FAVORÁVEL 
• Vereadora Cláudia Araújo (vice-presidente) – (não votou) 
• Vereador Aldacir Oliboni – FAVORÁVEL 
• Vereador José Freitas – FAVORÁVEL 
• Vereadora Lourdes Sprenger – FAVORÁVEL 
• Vereadora Psicóloga Tanise Sabino – FAVORÁVEL

Documento assinado eletronicamente por Oli Carlos Ferreira Barbosa, Assistente Legisla�vo, em
05/10/2021, às 15:15, 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 0285407 e o código CRC EAC3CF12.

Referência: Processo nº 024.00056/2020-01 SEI nº 0285407
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