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Vem a esta Comissão, para parecer, o Projeto de Lei de autoria do Vereador Matheus Gomes, que inclui a
efeméride Dia de Conscientização sobre as mudanças climáticas no Anexo de lei n° 10.904, de 31 de maio
de 2010 – Calendário de Datas Comemorativas e de Conscientização do Município de Porto Alegre -, as
alterações posteriores, realizado no dia 16 de março.

 

O relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) aponta para uma tendência
preocupante a médio e longo prazo, associada ao aumento das temperaturas e a multiplicação de catástrofes
causadas pelas mudanças climáticas.

Entre os consensos, os especialistas apontam indubitavelmente não só a dimensão antropogênica no rápido
aumento da temperatura média da Terra, mas que parte das consequências dessas mudanças já são
inevitáveis. Isto significa que já viveremos nos próximos anos e décadas os efeitos mais acentuados das
mudanças climáticas, com a multiplicação dos chamados “eventos extremos”: inundações bruscas e
inesperadas, ondas de calor mortais, secas prolongadas, tempestades, ciclones, entre outros.

Situações que já vivenciamos nesse verão no Brasil com as inundações na Bahia, São Paulo e a tragédia em
Petrópolis no Rio de Janeiro, bem como a onda de calor que impactou o Rio Grande do Sul acentuando a
seca prolongada que tem gerado fortes perdas para a produção de alimento e a falta de água em bairros de
Porto Alegre. 

Neste contexto, é fundamental que se promova a conscientização da sociedade e dos governos sobre a
importância de realizar ações que possam diminuir o agravamento dos impactos das mudanças climáticas.

É o relatório.

 Conforme disposto na Lei Orgânica do Município, em seu artigo 55:

Art. 55 - Cabe à Câmara Municipal legislar sobre assuntos de interesse local, observadas as determinações
e a hierarquia constitucional, suplementarmente à legislação federal e estadual, e fiscalizar, mediante
controle externo, a administração direta e indireta. 

Parágrafo Único - em defesa do bem comum, a Câmara Municipal se pronunciará sobre qualquer assunto
de interesse público.

 E o Regimento Interno deste Legislativo, em seu artigo 96:

Art. 96 - Indicação é a proposição que tem por finalidade sugerir à União, ao Estado ou ao Município a
realização, no âmbito do Município de Porto Alegre, de atos de gestão, de políticas públicas e projetos que
lhes sejam próprios.

 



 

Considerando a relevância do tema e o caráter meritório da proposição. Concluo pela APROVAÇÃO da
tramitação do projeto.

Documento assinado eletronicamente por Carlos Henrique Bastos D'avila, Vereador(a), em
02/05/2022, às 16:15, 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 0375914 e o código CRC 1746CE13.

Referência: Processo nº 217.00013/2022-58 SEI nº 0375914

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 085/22 – CEDECONDH con�do no doc 0375914 (SEI
nº 217.00013/2022-58 – Proc. nº 0118/22 – PLL nº 063/22), de autoria do vereador Kaká D'Ávila, foi
APROVADO através do Sistema de Deliberação Remota no dia 17 de maio de 2022, tendo ob�do 05 votos
FAVORÁVEIS e 00 votos CONTRÁRIOS, conforme Relatório de Votação abaixo:

CONCLUSÃO DO PARECER: Pela aprovação do Projeto.

Vereador Cassiá Carpes - Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Alexandre Bobadra – Vice-Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Alvoni Medina: FAVORÁVEL

Vereador Kaká Dávila: FAVORÁVEL

Vereadora Laura Sito: Não votou.

Vereador Matheus Gomes: FAVORÁVEL  

 

 

Documento assinado eletronicamente por Renata Beatriz Mariano, Assistente Legisla�vo II, em
17/05/2022, às 17:43, 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 0384102 e o código CRC 7963732A.

Referência: Processo nº 217.00013/2022-58 SEI nº 0384102
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