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Institui a Política Nlunicipal do
Artesanato e cria o Comitê Mlunicipal do
Artesanato (CIMA) no Município de Porto
Alegre

Vem a esta Cotnissão, para parecer,
epígrafe, de autoria do vereador Aldacir Oliboni.

o Veto Total, ao Projeto em

Aduz o Chefe do Poder Executivo que a proposta, emt)ora h4a mérito
na iniciativa, o Prometo de Lei viola preceitos orgânicos e constitucionais, haja vista
consubstanciar, em seus dispositivos, interferência na gestão municipal e,
sobretudo, violar as normas que protegem a competência privativa do chefe do
Poder Executivo municipal para realizar a administração Pública do Município e
aqueles que institui a iniciativa legislativa para o pertinente telha art. 94 inc. IV e
Vll e al. 'a' da Lei Orgânica Municipal de Porto Alegre (LOMPA), no caso
política pública para o artesanato e criação de conselho municipal.

Além disso, a iniciativa legislativa em tela está consubstanciada no
princípio constitucional da ''autonomia municipal'', o qual permite que o Município
provqa tudo quanto conceme ao interesse local, estabelecendo suas próprias leis,
decretos e atos relativos aos assuntos peculiares. Este princípio encontra se
consagrado no art. 29, capa/, da Constituição Federal, no ar{. 8', da Carta da
Província de ]989, e nos ans. I'; e 9', ires. ll e 111, todos da Lei Orgânica do
Município de Porto Alegre''. '

Sobre o tema leciona Hely Lopes Meirelles

O governo local é qtle pi'ovê a .4drltinistração em tudo
qtlanto I'esperto ao inEel'esse local do Município i'epelindo: pot
Inconstitucional: quctlqtter intFotnissão de ouvi'o ót'gão: autoridade ou

Podem. SÓ ct hierat'quis emite as [eis quanto: pot' inexistir
exclusividade de Adtltinistt'ação. as três eFat:idactes (Lltlião. Estado-

tltembro. Municípios) tegtllct} em Cortcort'entemente a mesma mcitél-ia

caso em que ct lei municipal cede à estadua[. e está à.Rdera]. Não há.

pois: submissão do Mtlnicípio ao Estado ou à União. lJot' que nenhuma
dessas entidades pode substituir loccll na solução de casos abetos à

Ádtninistrctção Mtlnicipal: o tIMe hd é }'esperto }'ecipi'oco. palas

''l"üÜ.
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att'ibuições I'especlivas de cada qual

Ademais, não há necessidade de instituir uma política Municipal
especifica ou criar-se um conselho municipal para tratar, exclusivamente. 'do
segmento do artesanato no município de Porto Alegre, pois configuraria tratatnento
desigual em relação aos outros seguimentos. Além de estar flagrantemente eivado
de vício de iniciativa, com base no art. 94, inc Vll, alíneas a e c da LOMPA.

Diante do acima exposto, examinados os aspectos constitucionais.
legais e regimentais, manifesto parecer pela manutenção do Veto Total.

Sala de Reuniões, 31 dejulho de 2019

Aprovado pela Comissão em Ü]
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sidente Vereador Márcio Bens Ely
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Vereador Mandes Ribeiro
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Vereador Regin#ldo Pujol
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Vereador Clàudio Janta
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