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EMPAnDO Determina a. retirada do muro 'localizado
entre a Avenida Mau.á e o Porto do Muni-
cípio de Porto Alegre, conhecido co.mo
Muro da Mauá.
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Vem a esta Comissão, para parecer, o Projeto em epígrafe, de autoria
do vereador Idenir Cechin.

Protocolado o presente Prdeto que :Determina a retirada do muro lo.:
balizado entre a.Avenida Mauá e o Pôrto do Município de Porto Alegre, conhecido
como Muros da Mauá. O Prometo obedeceu seu trâmite, ou seja, foi 'encaminhado

para análise da Dot,ita Procuradoria da Câmara Municipal de Porto Alegre, esta
emitiuoParecerPrévio no seguinte sentido: . , l

9

Á Lei 'Orgânica determina a competência dó Município para prover
tüdó quanto concerne ao interesse local, para dispor sobre a administração e uli-
lizdção de seus bens, e para regulamentar a utilização de logradoliros públicos
(antigo 8', incisos Vll e XIV, e artigo 9', incisos ll e IV).

Opínando que a matéria objeto da proposição sq insere no âmbito de
competência municipal, porém: : ~

Consoante se- infere do exposto, há previsão legal para atuação do le
gislador municipal no âmbito da matéria óbjeto da proposição. ' '

Contudo, por força do .disposto no artigo 94, inciso Xll, da Lei Orgâ-
nica, compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo realizar a administra

ção municipal, preceito que, s.m.j., resta afetado pelo conteúdo normativo da pro:
posição, por consubstanciar interferência na gestão de bem público.

?'

E o parecer que submeto à deliberação superior.
/''
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Encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça CCJ --, esta,
omite parecer pela existência de óbice de natureza jurídica para a tramitação do
Prdeto, (ióm base no conflito das expressões "Determina", usada pejo autor e ''au-
toriza'?, usada pela lei anterior.

Na distribuição foi designàdoconào relator o Vereador que subscrevo.

É o relatório, sucinto

Encaminhado o presente É'roleta a esta Comissão de Saúde e Meio
Ambiente, para Parecer, após exame e análise Se constata que o: referido Projêto se
insere nas exigências legais para prosseguimento e apto a obedecer seu trâmite
legal, conforme art. 4 1 do Regimento Interno deste Legislativo:

Desta forma, à Cosmam, depois de analisada pela Procuradoria e
CCJ, ambos. em seus Pareceres negam o prosseguimento da presente proposição,
analisando sob o aspecto jurí'digo, fiilminam o PrQjeto de Lei do Legislativo em
pauta, não rios resta outra posição senão nos somarmos a eles na Rdeição do pro-
jeto ora aóãlisado, cabe salientar, que a iniciativva do autor é de grande relevâhciai
pois o muro,-da Maus.é um obstáculo que impede a visualização de um dos pontos
mais lindos da nossa capital, que é o Rio Guaíba e por consequência og arfnazéns
do cais do Porto, construções centenárias que retratam nosso passado portuário
pujante, mas apesar da boa iniciativa e preocupaçã(i do .cobre colega, o,prqeto in-
terfere na gestão de bem público, conforme pareceres já citados, embora a Cos-
mam não examine juridicamente o PLL, e sim a matéria, se está inserida ou não n(1)

art. 41 dó Regimento Interno da Casa, seria uh contra senso não levar em conta as

análises,j urídicas pfoferidag pelos órgãos já citados.

Sugerimos ao autor que proponha uma.Indicação, esta sifn, a partir
das Considerações e possib.ilidades visluhbradas, poderia obter õ êxito l5retendido
seta ferir:as prerrogativas do Executivo e não interferindo na gestão de bem públi-
co pot vício de iniciativa, encaminhe uma Indicação (s.e, assim entender necessá-
ri(i) ou reforme sua proposição cbnformê o aqui relatado..

\

Assim, restaria superada a .questão de vício de iniciativa tão sensível à
tramitação desse prometo que traz sugestões meritórias para melhoramento ao trato
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daquilo que é público e, por isso, de interesse da sociedade e daqueles que sé sen-
tem prejudicados.

Assim sendol a Cosmam acompanha os Pareceres da Procuradoria 'e
da CCJ e, poúanto, opina pela rejeíçãQ do Prometo.
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