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AOPROJETO EÀ EIWENDAN'OI

Susta, com base no inc. IV do art. 57 da Lei

Orgânica do Município de Porto Alegre, o
ato de bloqueio preventivo dos imóveis do
Bairro Petrópolis, efetivado com base na
Lei Complementar n' 601, de 23 de
outubro de 2008, revogada pela Lei
Complementar n' 829, de 5 de janeiro de
2018.

Vem a esta Comissão, para parecer, o Prometo em epígrafe, de autoria
dos vereadores Felipe Camozzato, Mendes Ribeiro, Ricardo Gomes e Dr. Thiago, e
a Emenda n' 01, de autoria do vereador Regínaldo Pujol.

Conforme entendimento vertido pelo Parecer da Procuradoria desta

Casa(fl. 14), o referido Projeto, em seu exame preliminar, vislumbra óbicejurídico
que impede sua tramitação, referindo ser ''inorgânico'' e inconstitucional, visto que
o inciso IV do art. 57 da Lei Orgânica do Município prevê a sustação de ato do Poder
Executivo e a proposição deterJnina sustação de lei complementar vigente.

Encaminhada para a Comissão de Constituição c Justiça (CCJ), a
análise vertida pela Comissão, Relator vereador Reginaldo Pujol, que após consulta
à página da Secretaria Municipal da Cultura apresentou Etnenda no intuito de aj ustar
a redação do PDL, incluindo parágrafo único ao art. I' da proposição em estudo,
informando quais os expedientes administrativos que normalizaram o Inventário dos
Bens ll-nóveis do Bairro Petrópolis, com esta Emenda de relator não vislumbra óbice
jurídico para tramitação da matéria(fls.1 6- 1 7).

É o relatório sucinto

Em análise ao Prometo apresentado pelos nobres vereadores, bem como
sua Emenda apresentada, este Relator corrobora o entendimento do Parecer Prévio,
que identifica a existência de óbice em razão da proposição ser inorgânica e
inconstitucional, como relata a Procuradoria. Contudo após o entendimento sob a
Emenda apresentada a este Projeto, esta comissão acolhe como parecer o
entendimento da CCJ após análise da Emenda.
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PARECERÁ'o3q/19-CEDECONDH
AO PROJETO E A EMENDA N' OI

A CEDECONDH manifesta no sentido inexistência de óbice de
natureza jurídica em relevância ao mérito da Emenda apresentada ao Projeto. Assim,
concluímos pela aprovação do Projeto e da Emenda n' 0 1 .

Sa[a de Reuniões,] 7 deju]ho de 2019
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Vereadora Lourdes Sprenger
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Voto contrário ao parecer, adot.ando a fundamentação do Parecer da
Procuradoria da Câmara Murlicipal.

Pôrto Alegre 23 de agosto de 2019.

Í.+.R.-c'c- .t. o .Çh W's#
Vereador Marcelo Sgarbóisa
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