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PARECER Nº  
PROCESSO Nº 209.00028/2021-43
INTERESSADO:
  

 

PARECER Nº

PROCESSO Nº: 209.00028/2021-43

  

 

Projeto de Lei  n° 033/21,  de autoria da nobre
Vereadora Daiana Santos,  que propõe a inclusão
da  efeméride Dia da Visibilidade Bissexual  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 23 de setembro.

  

 

                                             Senhor Presidente:

 

                                     Acolho vossa determinação, no que diz respeito à elaboração de parecer sobre a
tramitação do Proc. n° 0111/21,  Projeto de Lei  n° 033/21,  de autoria da nobre Vereadora Daiana Santos,
 que propõe a inclusão da  efeméride Dia da Visibilidade Bissexual  no Anexo da Lei nº 10.904, de 31 de
maio de 2010 – Calendário de Datas Comemorativas e de Conscientização do Município de Porto Alegre, e
alterações posteriores, no dia 23 de setembro.

                                    A justificar a iniciativa diz a nobre colega, em suma, que a  visibilidade proposta
amplifica a capacidade de alcance das pautas da população LGBTQIA+, e que a oficialização dessa data,
qual seja, o dia 23 de setembro,  para o município de Porto Alegre, juntamente a outras que já constam no
calendário, vem como uma forma de combate à discriminação de pessoas por identidade de gênero e/ou
orientação sexual.

                                   Ressalta a proponente ainda que O Brasil é o país com maior número de mortes de
pessoas LGBTQIA+, e que, para mudar essa triste e nefasta realidade, torna-se indispensável a aprovação de
Projetos de Lei como o ora sob análise, visto que propiciam visibilidade para as lutas sociais de grupos ainda
vulneráveis em termos de garantias de direitos políticos e de igualdade material. 
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                                    Submetida a proposta ao crivo da Procuradoria desta Casa Legislativa, foi exarado
Parecer Prévio que indica a inexistência de óbice à regular tramitação do projeto.

                                       Importante deixar aqui registrado que o signatário louva e parabeniza a nobre colega
pela proposta apresentada, uma vez que inequívoca a efetiva necessidade da mesma.

                                         Assim, com fulcro na Resolução 1178 desta Câmara Municipal de Porto Alegre, de
16.07.1992, Capítulo II, Das Comissões, Subseção III, Artigo 36, inciso I, letra "a", e Subseção V, Dos
Pareceres, Art. 52, 1° e 2°, "a" 1, quanto ao PL já acima destacado,  CONCLUO

                                          Pela inexistência de óbice de natureza jurídica para a tramitação do projeto. 

                                           Sala das Sessões, 15 de junho de 2021.

 

                                           Vereador Pedro Ruas 

                                                    Relator.

Documento assinado eletronicamente por Pedro Luiz Fagundes Ruas, Vereador(a), em 15/06/2021,
às 13:12, 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 0244100 e o código CRC 536F030C.

Referência: Processo nº 209.00028/2021-43 SEI nº 0244100

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 076/21 – CCJ con�do no doc 0244100 (SEI nº 209.00028/2021-43– Proc. nº
0111/21 - PLL nº 033), de autoria do vereador Pedro Ruas, foi APROVADO através do Sistema de
Deliberação Remota no dia  29 de junho de 2021, tendo ob�do 05 votos FAVORÁVEIS e
01 voto CONTRÁRIO, conforme Relatório de Votação abaixo: 
CONCLUSÃO DO PARECER: Pela inexistência de óbice de natureza jurídica para tramitação do Projeto.

Vereador Felipe Camozzato – Presidente: FAVORÁVEL (0248991)

Vereadora Andrea da Ma�a: FAVORÁVEL (0248992)

Vereadora Comandante Nádia: NÃO VOTOU

Vereador Leonel Radde: FAVORÁVEL (0248905)

Vereador Mauro Pinheiro: FAVORÁVEL (0249030)

Vereador Pedro Ruas: FAVORÁVEL (0244100)

Vereador Ramiro Rosário: CONTRÁRIO (0248913)

Documento assinado eletronicamente por André Luís Tovo Rodrigues, Assistente Legisla�vo, em
29/06/2021, às 16:28, 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 0249206 e o código CRC 6734DC10.

Referência: Processo nº 209.00028/2021-43 SEI nº 0249206

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

