
PARECER CECE

 

 

"O presente Projeto de Lei tem por objetivo valorizar a vida, alertando a população sobre o Transtorno do
Espectro Autista (TEA) e dar visibilidade aos direitos dos autistas. A intenção é que na primeira semana do
mês de abril, anualmente, o Município promova atividades visando a dar visibilidade, a conscientizar e a
orientar a população quanto aos direitos dos autistas e de suas famílias." - Vereador Claudio Janta.

 

É o relatório.

Destacamos o trecho inicial do Projeto por entender que faz , com clareza, a exposição dos motivos do
projeto , bem como aponta para sua formatação, indicando o objetivo.

A cidade tem avançado no que diz respeito aos estudos sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA) , é
nosso compromisso auxiliar em todos as ações que dêem visibilidade à esta questão a fim de fortalecer
famílias de portadores de TEA, bem como o próprio indivíduo.

O parecer é pela APROVAÇÃO do projeto.

 

 

Documento assinado eletronicamente por Giovane Luiz de Lima Junior, Vereador(a), em
08/07/2021, às 16:35, 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 0253106 e o código CRC BCE3803A.

Referência: Processo nº 024.00035/2021-68 SEI nº 0253106

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 032/21 – CECE contido no doc 0253106 (SEI nº 024.00035/2021-68 – Proc.
nº 0388/2021 - PLL nº 150), de autoria do vereador Giovane Byl, foi APROVADO através do Sistema de
Deliberação Remota no dia 12 de julho de 2021, tendo obtido 04 votos FAVORÁVEIS e 00 votos
CONTRÁRIOS, conforme Relatório de Votação abaixo:

CONCLUSÃO DO PARECER: Pela aprovação do Projeto.

Vereadora Fernanda Barth – Presidente: FAVORÁVEL 

Vereadora Mari Pimentel – Vice-Presidente: FAVORÁVEL

Vereadora Daiana Santos: FAVORÁVEL

Vereador Giovane Byl: FAVORÁVEL

Vereador Jonas Reis: NÃO VOTOU

Documento assinado eletronicamente por Sandra Rosemeri Bier, Assistente Legisla�vo, em
13/07/2021, às 09:23, 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 0254158 e o código CRC B4471845.

Referência: Processo nº 024.00035/2021-68 SEI nº 0254158

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

