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COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, DIREITOS HUMANOS E
SEGURANÇAURBANA

PARECER N' C1 3 /19 CEDECONDH

Altera o capa/ e o $ 1' do art. 29, inclui os
ans. 29-A e 35-A e revoga o $ 3' do art. 29
e os ans. 31, capa/, seus incs. l a IV e seu
parágrafo único, 33, 34, e $ 2' do art. 35,
todos da Lei Complementar n' 12, de 7 de
janeiro de 1 975 -- que institui posturas para
o Município de Porto Alegre e dá outras
providencias --, e alterações posteriores,
dispondo sobre as infrações e as
penalidades atinentes ao funcionamento de
estabelecimentos comerciais, industriais,
de prestação de serviços ou de entidades
associativas.

Vem a esta Comissão, para parecer, o Prometo em epígrafe, de autoria
do vereador Felipe Camozzato.

Conforme entendimento vertido pelo Parecer da Procuradoria desta
Casa (fl. 1 1), o referido Prometo se insere no âmbito da competência privativa do
Poder Público, inexistindo ínconstitucionalidade ou ilegalidade na proposição que
impeça a sua tramitação.

Encaminhada para a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), a
análise do Relator, vereador Ricardo Gomes, concluiu que alterações trazem uma
maior organização e sistematização à legislação, tornando-a mais transparente e de
fácil entendimento, ressaltando ainda que as iniciativas das leis ordinárias e
complementares, assim como suas alterações, cabe, entre outros, aos vereadores, nos
termos do art. 75 daLeí Orgânica do Município de Porto A]egre(f].] 3). Sendo assim
o Relator concluiu que não vislumbra óbice capaz de macular a tramitação da
matéria e manifesta no sentido de inexistência de óbice de natureza jurídica para a
tramitação do Prometo.
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Fundado nas motivações e acompanhando o posicionamento favorável
da CCJ, concluímos pela aprovação do presente Prometo.

Sala de Reuniões, 23 de maio de 2019

Aprovado pela Comissão em Q;.

Vereador Marmelo Sgarbossa
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