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COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS, ORÇAMENTO E DO MERCOSUL

PARECER N' Od8/]9 - CEFOR
AO PROJETO E A EMENDA NO 01

Inclui art. 29-A no Capítulo lll "Da
Administração Pública" da Lei Orgânica do
Município de Porto Alegre, definindo as
regras para abertura de capital,
participações e venda das instituições que
formam a Administração Indireta.

Vêm a esta Comissão, para parecer, o Prometo em epígrafe, de autoria
do vereador Clàudio Janta, e a Emenda n' 01, de autoria do vereador Delegado
Cleiton .

O parecer prévio emitido pe]a Procuradoria da Casa (n' 003/]3)
observa que a matéria se insere no âmbito de competência municipal e não
confronta a legislação federal em vigor, de forma que, sob tal enfoque inexiste
óbice jurídico à tramitação do projeto.

Porém, ressalta o procurador que não são atendidos requisitos do
artigo 73 da Lei Orgânica, mais especiHlcamente, inciso que estabelece necessidade
de que no mínimo um terço de vereadores subscrevem PELO -- caso do prometo.

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), no seu parecer (n'
242/]5), apontou inexistência de óbice jurídico ao projeto. Porém, pondera o
te\alar que "a proposição di/oculta a ação do Poder Executivo no sentido de
executar uma política de desestatização"

A CEFOR (n' 173/]5), manifestou-se pela rejeição do prometo por
entender que este tem potencial de engessamento da administração pública.

A CUTHAB (n' 035/16) manifestou-se pela aprovação do prometo.
Porém nas suas exposições de motivos, fez a seguinte ponderação: ''.d propôs/a é
justa e e.Rcaz por um lado e ine/iciertte por outro. Justa ao propor aprovação
prévia por maioria absoluta dos membros da Câmara Murticipat, legítimos
representantes eleitos da popuLa.ção de Porto Alegre. Ine$ciente ao submeter cada
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deliberação
plebiscito" .

tctmbém a manifestação /avoráve[ da população sob a forma de

A partir disso, o relator apresenta a Emenda de Relator n' 01 a qual
altera o $ 1' e suprime o $ 5'. Ambas alterações vêm com intuito de desobrigar
manifestação favorável da população sob forma de plebiscito para todos os atos
como previsto no texto original.

Novamente submetido à CCJ para parecer à emenda (n' 381/16), por
entender a necessidade de submeter ao plenário a redação original de Projeção de
lei, a comissão manifestou-se pela existência de óbice de natureza jurídica para a
tramitação da emenda.

O prometo foi arquivado no dia 05/01/17
dispositivo no artigo 1 08 do Regimento Interno.

em cumprimento ao

Colocado novamente em tramitação em 1 1/01/1 7 por requerimento do
autor e sob a guarda do artigo ]08.

Submetido a CECE (n'
aprovação de ambos, prometo e emenda

007/17) a comissão manifestou-se pela

Por requerimento do vereador autor, em 20/04/17 o prometo foi
novamente arquivado. Novo pedido, em 07/06/] 7, foi posto novamente em trâmite.

Em novo tramite por comissão, a CEDECONDH (n' 045/17)
manifestou-se pela aprovação do projeto, mas pela rdeição da emenda. Mesma
posição adotada pela COSMAM(n' 0 1 9/1 8).

Encaminhado pela CCJ ao autor da Emenda n' 01 para contestação
em 29/08/1 7

A CEFOR (n' ]27/]8), em novo parecer, entendeu pela aprovação do
prometo e da emenda 0 1 .

É esse o relatório das tramitações transcorridas
nosso entendimento.

Passemos agora ao
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Inicialmente, é necessário pontuar que, nos sistemas democráticos
representativos como é o caso do brasileiro, o voto funciona como uma delegação
de poderes de uma maioria para seus representantes eleitos para ocuparem os
cargos do executivo e do legislativo.

Nesse sentido, não faz sentido a exigência de um plebiscito para
quando um governo, democraticamente referendado, tem o entendimento de que
uma empresa pública deixa de ser necessária.

Ademais, essa decisão do executivo não pode ser tomada de forma
autoritária, pois como contrapeso ao poder executivo, a LOMPA já prevê que esse
entendimento precisa ser referendado também pelos vereadores da casa.

Nota-se, ainda, no âmbito desta comissão, que o projeto em questão
gera um custo adicional ao erário municipal - não quantificado em nenhum
momento do prometo -, qual seja, o ânus advindo da realização de um plebiscito.

Ao nosso ver, os argumentos anteriormente elencados já seriam
suficientes para a rqeição da matéria ora apreciada.

Porém, é importante destacar que, contrariamente à opinião emitida
em relatório que anteriormente tramitou por essa comissão que evita entrar no
mérito e na uti]idade pública do prometo, entendemos que esse também é papel
desta comissão.

Encontra-se na ordem do dia do país como um todo a discussão em
tomo do tamanho do Estado brasileiro. Os inúmeros casos de corrupção
envolvendo empresas estatais, somados à ineficiência operacional de boa parte
delas, fez com que uma onda geral de descontentamento surgisse na população.

No âmbito municipal, a CARRIS, por exemplo, acumulou nos últimos
5 anos mais de 250 milhões de reais em déHlcits. Esse rombo foi coberto com
dinheiro dos pagadores de impostos de Porto Alegre.

É de se questionar: quantas empresas do porte da CARRIS na esfera
privada teriam condições de manter suas atividades com tamanho déficit? Quão
moralmente válido é desviar dinheiro do cidadão, o qual seria empregado em
outros serviços básicos, para manter uma empresa que não consegue caminhar com
as próprias pemasP
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Nesse sentido, entendemos que esse projeto a partir do engessamento
adicional que traz ao poder público em sua gestão, representa apenas uma vontade
de preservação que, no fundo, é nociva ao bem da coletividade.

Isso por que as empresas públicas, salvo raras exceções, se existentes,
não devem ser tratadas de forma diferente das empresas privadas que, quando
expostas à concorrência, precisam sempre buscar a excelência sem perder de vista
seus resultados económicos.

Dessa forma, entendemos pela rejeição do Prometo e da Emenda 0 1

Sala de Reuniões, 2 1 de fevereiro de 20 19

Aprovado pela Comissão em .46 0.i 'Í?

Vereador Airto Feêlll$bPresidente

/RE


