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A referida Proposta de Indicação tem por objetivo incluir na elaboração do orçamento municipal o Conselho
Tutelar de Porto Alegre e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, através de
convite.

O seu teor frisa que “a política de defesa dos direitos da criança e do adolescente indica que o Poder Público
deve tratar com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à
educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à
convivência familiar e comunitária, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA”. Também
ressalta a presença do Conselho Tutelar, em sessão da CEFOR, onde foram tratadas as dificuldades que o
conselho vem enfrentando, agravadas pela pandemia que ora nos atinge. Termina concluindo pela
necessidade da Indicação para a elaboração do orçamento municipal de 2022.

É o breve relatório.

A partir do exposto, não vislumbrando óbice à proposta, este vereador apresenta parecer pela APROVAÇÃO
da Indicação 0235221.

Documento assinado eletronicamente por Jonas Tarcísio Reis, Vereador(a), em 02/06/2021, às
17:18, 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 0240143 e o código CRC ADA7A74B.

Referência: Processo nº 221.00072/2021-31 SEI nº 0240143

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 034/21 – CECE contido no doc 0240143 (SEI nº 221.00072/2021-31 – Proc.
nº 0503/21 - IND nº 081), de autoria do vereador Jonas Reis, foi APROVADO através do Sistema de
Deliberação Remota no dia 12 de julho de 2021, tendo obtido 03 votos FAVORÁVEIS e 02 votos
CONTRÁRIOS, conforme Relatório de Votação abaixo:

CONCLUSÃO DO PARECER: Pela aprovação da Indicação. 

Vereadora Fernanda Barth – Presidente: CONTRÁRIO

Vereadora Mari Pimentel – Vice-Presidente: CONTRÁRIO

Vereadora Daiana Santos: FAVORÁVEL

Vereador Giovane Byl: FAVORÁVEL

Vereador Jonas Reis: FAVORÁVEL

Documento assinado eletronicamente por Sandra Rosemeri Bier, Assistente Legisla�vo, em
13/07/2021, às 09:19, 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 0254162 e o código CRC EEADB332.

Referência: Processo nº 221.00072/2021-31 SEI nº 0254162

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

