
PARECER CEDECONDH

Foi designado à reunião conjunta de comissões para parecer o Projeto de Lei em epígrafe, de autoria do
Vereador Kaká D’Ávila, que “Estabelece a implantação de espaços kids no Sine Municipal.”

É o sucinto relatório.

O projeto é meritório, assegura direitos das mulheres, dos responsáveis e das crianças. Sabe-se que não é
tarefa fácil a rotina de trabalho e de busca de trabalho para àquelas e àqueles responsáveis por crianças. Esse
é um problema que afeta, sobretudo, as mulheres e a população mais pobre, que muitas vezes, ao sair de
casa, não tem com quem deixar os filhos sob cuidado adequado. Dessa forma, a proposição dá concretude ao
artigo 6º da Constituição Federal e deve impactar positivamente o município.

Isso posto, o parecer é pela inexistência de óbice de natureza jurídica e APROVAÇÃO do Projeto.

Documento assinado eletronicamente por Laura Soares Sito Silveira, Vereador(a), em 30/11/2022,
às 11:18, 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 0472922 e o código CRC EBF88699.

Referência: Processo nº 219.00046/2022-04 SEI nº 0472922

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 Conjunto nº 091/22 – CCJ/CEFOR/CUTHAB/CEDECONDH con�do no 
doc 0472922 (SEI nº 219.00046/2022-04 – Proc. nº 0594/2022 - PLL 300), de autoria da vereadora laura
Sito, foi APROVADO em votação simbólica durante Reunião Conjunta Extraordinária da Comissão de
Cons�tuição e Jus�ça, Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e do Mercosul, Comissão de
Urbanização, Transportes e Habitação e Comissão de Defesa do Consumidor, Direitos Humanos e
Segurança Urbana, realizada pelo Sistema de Deliberação Remota com votação encerrada em 30 de
novembro de 2022. 
CONCLUSÃO DO PARECER: Pela inexistência de óbice de natureza jurídica para tramitação do Projeto e,
quanto ao mérito, pela aprovação do Projeto.

Documento assinado eletronicamente por Matheus dos Santos Bonneau, Assistente Legisla�vo, em
01/12/2022, às 10:38, 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 0473615 e o código CRC E638B319.

Referência: Processo nº 219.00046/2022-04 SEI nº 0473615

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

