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Determina a retirada do muro localizado
entre a Avenida Mauá e o Porto do
Município de Porto Alegre, conhecido
como Muro da Mauá.

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

Em manifestação, a Procuradoria desta Casa, (fls. 07), manifestou-se
no sentido de que a proposição se insere no âmbito de competência municipal,
forte no art. 30, inciso l da Constituição Federal, sendo competência Municipal
legislar sobre assuntos de interesse local.

Neste mesmo sentido o art. 8', incisos Vll e XIV e art. 9', incisos TI e
IV, da LOMPA, preceitua que também é de competência municipal promover tudo
quanto concerne ao interesse local e para estabelecer suas leis, decretos e atos
relativos aos assuntos de interesse local.

Contudo, por força do art. 94, inciso Xll, da Lei Orgânica, compete
privativamente ao Chefe do Poder Executivo realizar a administração municipal,
preceito este que resta afetado pelo conteúdo normativo da proposição, por
consubstanciar interferência na gestão de bem público, neste ponto especifico,
atraindo à proposição óbice de natureza jurídica.

Houve contestação encaminhada a Diretoria Legislativa, (f]s. 09/] 0)
ao parecer da Procuradoria, após a devida citação do vereador proponente. (fls.08).

Seguindo seu rito, o prometo de Lei em análise foi encaminhado à CCJ.
(fls. 13/14), a qual em parecer, posicionou-se em concordância com a
Procuradoria, ou seja, pela existência de óbice jurídico.

Em atenção ao art. 56 do Regimento da Casa, o vereador proponente
foi intimado para apresentar contestação ao parecer exaurido pela CCJ, (fls. 15),
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imperioso se faz, que até a presente data não se encontra entabulado aos autos a
supracitada peça.

E o relatório

A proposição em análise, PLL n' 1 14/10, tem por objetivo central a
retirada do muro localizado entre a Avenida Mauá e o Porto do Município de Porto
Alegre, conhecido como Muro Mauá.

Evidente, há que se considerar o parecer prévio da Douta Procuradoria
da CMPA, e também o parecer da CCJ, no sentido da existência de óbice jurídico à
tramitação do prometo pelos fundamentos tombados nos autos.

Assim, avaliadas as considerações apresentadas pela Procuradoria
desta Câmara de Vereadores e pela CCJ e também pela COSMAM, este relator
tem, no mérito, entendimento desfavorável à aprovação do projeto.

Diante do exposto, somos pela rejeição do Prometo

Sala de Reuniões, 06 de junho de 2019.

Vereadorlg12Ílierronato,
Presidente e Relator.

Aprovado pela Comissão em Ja.OÓ.lq

Vereador Vice-Presidente

hím 'Vereador'Ídenir
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