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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 Cecchin.

O parecer prévio da Procuradoria, fl. 06, concluiu que há óbice de
natureza jurídica à tramitação da proposiçãoe opinou pela reprovação da
proposição em apreço, tendo em vista o objeto do presente projeto ser de
competência privativa do Chef'e do Poder Executivo.

O autor da proposição ofereceu contestação ao parecer da
Procuradoria, fls. 09/10, sob o argumento de que a matéria versada no Projeto de
Lei em questão não contraria o disposto no art. 94, inciso X]] da Lei Orgânica.

A Comissão de Constituição e Justiça, f]s. ]2/13, manifestou-se pela
existência de óbice de natureza jurídica para o curso do Projeto.

A COSMAM em razões de seu parecer reitera os argumentos
utilizados pela Procuradoria e CCJ, opinando pela rejeição do prometo em questão e
indicando ao autor que ofereça uma Indicação ao Poder Executivo.

O processo foi encaminhado à Comissão de Urbanização, Transportes
e Habitação, tendo sido designada como relatora a vereadora Karen Santos (PSOL)
na data de 15.05.2019.

É o relatório

A partir da análise do presente Prometo, entendo que a discussão é
meritória e se insere nas competências do Município, previstas em específico no
art. 8', inciso Vll e XIV

Ainda, no que tange aos arguJ-bentos apresentados quanto à
competência da iniciativa legislativa -- principal objeto de divergências no presente



Câmara.$Tunicipal
dePorto '
Alegre

PROC. N' 2567/10
PLL N' 114/10

FI.2

PARECER N' (;q 'ãt9 - CUTHAB

expediente , entendo que este não está a disciplinar assuntos relativos à
competência privativa do Poder Executivo Municipal, em específico o conteúdo do
inciso Xll do art. 94 da LOMPA, qual seja ''adm/n/s/rar os Z)c?ns e as rendas
municipais: e promover o lançamento, a .fiscaliza.ção e a at"recadação de
ír/óz{/os''. Nesse sentido, acompanhamos a argumentação apresentada pelo
proponente do projeto eln sede de contestação ao parecer da CCJ (fls. 09/1 0).

Por Him, um dos principais argumentos apresentados pelo proponente
para a aprovação do projeto foi a iminência da ocorrência da Copa do Mundo de
2014. Ainda que tal evento já tenha sido realizado, sentimos os reflexos da
realização do megaevento até hoje em nossa cidade, principalmente pelas violações
a direitos fundamentais da população (vede Relatório do Comitê Popular da Copa).
Ainda assim entendemos que o objeto da proposição é de relevância social, sendo
importante a discussão em plenário pelos Vereadores desta Casa Legislativa acerca
dos rumos tanto do Muro da Mauá quanto à Orla do Guaíba como um todo,
compondo também as discussões acerca do Plano do Plano Diretor da Cidade de
Porto Alegre.

Por todo o exposto, no que diz respeito à competência desta
Comissão, manifestamo-nos pela sua aprovação.

Sala de Reuniões, 4 de setembro de 20 19
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Vereadora Karen Santos,

Relatora.

Aprovado pela Coinissao emut:lljj$',]z
Vereador Dr. Goulart -LPresidente

Vereador Roberto Robaina -- Vice-Presidente
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