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Institui homenagem às mulheres vítimas
de feminicídio no Município de Porto
Alegre, constituída por um monumento
com memorial.

Vem a esta Comissão, para parecer, o Veto Parcial
epígrafe, de autoria do vereador Moísés Barboza.

ao Prometo em

Nas razões do veto, sustenta o Chefe do Executivo, resumidamente,
que, o Projeto de Lei em tela, em seu art. I', Parágrafo União, invade a
competência privativa do Prefeito para dispor sobre estrutura, organização e
funcionamento da Administração Municipal, bem como para administrar os bens
municipais.

Na mesma senda, o Executivo Municipal cita que o Parágrafo único
mencionado fere os Princípios da Independência e da Harmonia entre os poderes.

Portanto, resumidamente, são estas
Parcial proposto pelo Executivo Municipal.

as razões que levam ao Veto

É o breve relatório

Analisando as razões do Govemo Municipal para o Veto Parcial,
como já é exposto pelo mesmo, há inorganicidade/inconstitucionalidade no Projeto
pela invasão da competência exclusiva do Executivo Municipal, conforme às fls.
02, 03 e 04, do Veto Parcial redigido pelo Executivo Municipal.

Concordamos com as razões do Executivo Municipal para tal medida
referente ao Projeto, bem como podemos apontar também o parecer da
Procuradoria, que versa sobre a violação ao disposto no art. 94, inc. Xll da Lei
Orgânica do Município de Porto Alegre, fl. 06, que aduz exatamente sobre a
fundamentação que motivou o Veto Parcial.

Portanto, as razões explanadas pelo Chefe do Executivo Municipal
nas razões do Veto Parcial, esta Comissão entende haver óbice jurídico, bem como
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interferência entre os poderes, pelo fato de haver previsão na Lei Orgânica do
Município de Porto Alegre que regulamente o ponto a ser vetado.

Desta forma. consideradas as bem fundamentadas razões
apresentadas, esta Comissão se posiciona pela manutenção ao Veto Parcial.

Sala de Reuniões, 4 de outubro de 20 19

Veria
Relator
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