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Régulamehta, no Município de Porto .Ale-
g.re, o uso Hde espaços públicos localizados
na orla do lago Guaíba, em praças, em
parques ou em outras áreas verdes, para
prestação. de serviços de orientação,*
acompanhamento ou treinamento, em. ca-
t'ater regular e contínuo, de atividades es-
portivas ou físicas em gi:upas, pór pessoas
físicas ou jurídicas da área de educação fí-
sica,e dá outras providências.

Vêm a esta Comissão, para parecer, o Projeto em epígrafe e a Emenda
n' 01 de autoria do vereador Mandes Ribeiro, e a Emenda n' 02 de autoria da ve-
readora Sofra Cavedon.

Protdcolado ó presente Projcto que visa Regulamentar, no Município
de Porto Alegre, ó uso de espaços piãblicos localizados na orla do lago Guaíba, em
praças, .em .parques- ou em outras áreas verdes, paraprestação de serviços de orien-
tação, acompanhamento oü treinbmento, em caráter regular e contínuo, de ativida-
des esportivas ou físicas em grupos, por pessoas físicas oü jurídicas da área de
educação física o referido Projeto obedeceu seu trâmite, ou seja, foi encaminhado
para análise da.douta procuradoria da Câmara Municipal de Porto Alegre, esta,
emitiu o Parecer Prévio .opinando que A matéria 'objeto da proposição se insere no
âmbito de competência municipal, inexistindo óbice jurídico à tramitação, sob ta;l

Ressalva, contudo, que:. a) o preceito do caput do artigo 2' do prometo

de lei, por implicar interferência na, gestão municipal, vênia concedida, inc.ide .em
violação ao preceito do art. 94, inc. IV, da Lei Orgânica; b) o conteúdo nomlativo.
do artigo 4' da prop.osição, por regular matéria .atinente à responsabilidade civil,
incide em malferimento ao disposto no aft. 22 da Constituição Federal, que .atribui
comi)etêncja exclusiva à União para legislar sobre o tema; c) o; preceito do artigo



Câmara:$Tuniéipal
de:Porto '
Alegre

PROA. N' 0020/16
PLL N' OO1/]6

FI.2

PARECER N' 03S /19 - COSMAÚ '
AO PROJETO E ÀS EMENDAS N'i 01 É 02

7' do mesnü, por consubstanciar imposição de obrigação ao Poder Executa.vo,

s.m.j., viola o princípio da independência dos poderes (CF, art. 2).

Encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça -- CCJ --, esta,
emite parecer pela inexistência de óbice de natureza jurídica para a tramitação da
emenda 2 em outro Parecer analisa positivamente quanto po Projeto e Emenda l
respectivamente.

Encaminhado à Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e do
Mercosul -- Cera.r --, esta acompanha os Pareceres da Procuradoria é CCJ pela ina-.
xistêncja de óbice e opina dessa maneira pela Aprovação do projeto, e da Emenda
n' 01

.Encaminhado à Comissão de Educação, Cultura, Esportes e da .Juven-
tude -- Cede --, esta acompanha os Pareceres da Procuradoria ê CCJ bela inexistên-
cia de óbice e opina dessa maneira pela aprovação do Prometo, e das Emendas nos

OI e 02

Encaminhado à Comissão dé Urbanização, Transportes e Habitação --
Cuthab --, esta acompanha ós Pareceres da Procuradoria e CCJ pela inexistência de
óbice e oliina dessa maneira pelo Aprovação do prometo, e da Emenda n' 0 1 .

Na distribuição foi designado como relatora Vereador que subscreve

É o relatório, sucinto

Desta forma, esta Comissão de Saúde e Meio Ambiente, depois de
vastamente analisado pelas Comissões -que antecederam e com a carência de espa-
ços, nesse sentido, .faz-se. necessária a compatibilização .de prestação de serviços
com o livre acesso ;da população às áreas e qos equipamentos públicos. Salientan=

do que esteProjeto pretende, por meio de parcerias com entidades de classe, orien-
tar a população sobro os benefícios da prática regular e orientada de at:ividades
esportivas e físicas em grupo, não resta argumentos para não .aprovar a presente
proposição.
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Assim sendo, a Cosmam a(companha os Pareceres da Procuradoria,
CCJ, Cefor, Cecê e Cuthab, portanto, el;ta Comissão. opina pela aprovação do Pro-
jeto e das Emendas n's 01 e 02.

Sala de Reuniões;, 8 de maio de 20 1 9
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