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PARECER CEDECONDH

Processo 0101/2021

PLL 029/21

SEI 208.00038/2021-80

 

Esta Comissão foi designada para a elaboração de parecer acerca da proposição do Projeto de Lei do
Legisla�vo nº 029/21, conforme registros dos números do SEI e do processo em epígrafes, de autoria do
Vereador Leonel Radde.

O Projeto de Lei  obje�va a inclusão da efeméride Dia da Visibilidade Trans no Anexo da Lei nº 10.904, de
31 de maio de 2010 – Calendário de Datas Comemora�vas e de Conscien�zação do Município de Porto
Alegre –, e alterações posteriores, no dia 29 de janeiro.

O parecer da Procuradoria-Geral indica inexistência óbice jurídico à tramitação de lei em questão.

Em análise na Comissão de Cons�tuição e Jus�ça - CCJ, o parecer não verificou óbice de natureza jurídica
para a tramitação do projeto.  

É o relatório.

Passa-se à análise do mérito do Projeto de Lei:

O Brasil é o país que mais mata traves�s e transexuais  no mundo

Antes da pandemia de COVID-19, era essa a realidade das traves�s e mulheres transexuais no Brasil: 90%
na pros�tuição, 4% em empregos formais, 72% não possuíam ensino médio, 56% não �nham concluído o
ensino fundamental, 0,02% frequentavam alguma universidade.

Em 2020 os casos de violência contra  traves�s e transexuais cresceu 41% e que há intensa subno�ficação
e 80% dos casos de assassinatos ocorreram com violência hiperbolizada, ou seja, com requintes de
crueldade.

Os direitos básicos já regulamentados, como o direito ao uso de nome social, ainda são ques�onados.

Cerca de 82% das pessoas trans abandona a escola ainda no ensino fundamental devido à es�gma�zação
e violências decorrentes. 

O abandono escolar exclui essa população de condições de trabalho qualificadas, deixando-os
economicamente marginalizados.

A publicização dos debates acerca da realidade e da existência da população trans é uma defesa contra a
marginalização e a violência.

Nesse sen�do é dever dos governos produzir polí�cas de inclusão e a inclusão de um dia de visibilidade
trans permite ao município a criação de polí�cas públicas.

Por todo o exposto, em análise do texto da proposição apresentada, o presente parecer é
pela APROVAÇÃO.

Documento assinado eletronicamente por Matheus Pereira Gomes, Vereador(a), em 11/08/2021, às
17:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória nº
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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 0264903 e o código CRC F1F8A5AE.

Referência: Processo nº 208.00038/2021-80 SEI nº 0264903

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) 3220-4343 - h�p://www.camarapoa.rs.gov.br/

  

CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer nº 020/21 – CEDECONDH con�do no doc 0264903 (SEI
nº 208.00038/2021-80 – Proc. nº 0101/21 – PLL nº 029/21), de autoria do vereador Matheus Gomes, foi
EMPATADO através do Sistema de Deliberação Remota no dia 25 de agosto de 2021, tendo ob�do 03
votos FAVORÁVEIS e 03 votos CONTRÁRIOS, conforme Relatório de Votação abaixo:

CONCLUSÃO DO PARECER: Pela aprovação do Projeto.

Vereador Alexandre Bobadra – Presidente: CONTRÁRIO

Vereador Kaká Dávila – Vice-Presidente: FAVORÁVEL 

Vereador Alvoni Medina: CONTRÁRIO

Vereadora Laura Sito: FAVORÁVEL

Vereador Matheus Gomes: FAVORÁVEL  

Vereadora Mônica Leal: CONTRÁRIO

 

Documento assinado eletronicamente por Renata Beatriz Mariano, Assistente Legisla�vo II, em
25/08/2021, às 15:59, 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 0270567 e o código CRC 6BE4E68A.

Referência: Processo nº 208.00038/2021-80 SEI nº 0270567

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

