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Regulamenta, no Município de Porto
Alegre, o uso de 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 caráter regular e contínuo,
de atividades esportivas ou físicas em
grupos, por pessoas físicas ou jurídicas da
área de educação física, e dá outras
providências.

Vêm a esta Comissão, para parecer, o Prometo em epígrafe e a Emenda
n' 0 1 , ambos de autoria do vereador Mendes Ribeiro, e a Emenda n' 02, de autoria
da vereadora Sofra Cavedon.

Em parecer prévio, a Procuradoria (n' 088/16) manifestou que a
matéria se insere no âmbito de competência municipal, inexistindo óbice jurídico à
tramitação, sob uma perspective macro do Prometo.

Contudo, o mesmo parecer ressalva que: i) o capa// do artigo 3' incide
em violação do artigo 94 da LOMPA; ii) o artigo 4' incide em violação do artigo
22 da Constituição da República; iii) o artigo 7' incide em violação do artigo 2' da
Constituição Federal.

Ao tomar conhecimento do parecer da Procuradoria da Casa, o
vereador autor do Prometo apresentou a Emenda n' 01, a fim de sanar os
apontamentos -- anteriormente apresentados neste relatório -- feitos pela
Procuradoria. Por ela, alteram-se os artigos 3' e 7' e suprime-se o artigo 4'

Encaminhado então à CCJ, em seu parecer (n' 133/16), a Comissão
apontou que, com a inclusão da Emenda n' 01, restam sanados eventuais

inconstitucionalidades do Prometo e, por isso, manifestou-se pela inexistência de



CâmargJWunicipal
dePorto '
Alegre

PROC. N' 0020/16
PLL N' OO1/16

FI.2

PARECERN' 07}/]6-CEFOR
AO PROJETO E ÀS EMENDAS N' OI E 02
óbice de natureza jurídica à tramitação do Projeto e da Emenda n' 01

A CEFOR, em seu parecer (n' 097/16), manifestou-se pela aprovação
do Prometo, tendo em vista que este não gera aumento de despesas e, ao mesmo
tempo, estimula práticas que aumentam a qualidade de vida.

Encaminhado o Prometo à CUTHAB, esta, em seu parecer (n' 130/16),
manifestou-se pela aprovação do mesmo, por entender ser a matéria de que trata a
iniciativa meritória.

Dando sequência ao rito legislativo, por força do artigo ]08 do
Regimento Tntemo, o projeto 6oi arquivado em 04/01/17. Em 04/01/17, a partir de
requerimento do vereador autor, a proposta voltou a tramitar na Casa.

Encaminhado então à CECE, para emissão de Parecer, a relatora
encaminhou Pedido de Diligência -- deferido pelo presidente da Comissão -- para
que o Executivo manifestasse suas considerações acerca do Prometo.

De posse das respostas do Pedido de Diligências (presente nas folhas
26 e 27 do Processo), a CECE emitiu opinião pela aprovação do Prometo em seu
parecer (n' ]26/18), uma vez que entendeu ser este meritório e, ao mesmo tempo,
o Executivo não ter emitido nenhuma opinião favorável ou contrária à matéria.

Ainda na CECE, foi apresentada Emenda n' 02 que restringe a
concessão de autorização apenas a profissionais graduados em educação física,
retirando a necessidade de registro no Conselho Regional da categoria e também às
pessoas jurídicas que demonstrarem responsabilidade técnica para a prestação do
serviço.

Novo encaminhamento à CCJ para que esta manifesta-se sobre a
Emenda n' 02. No seu parecer(n' 100/19), a Comissão opinou pela inexistência de
óbice à Emenda.

É este o relatório, passo a opinar

O Prometo, ora analisado, busca regulamentar o uso
públicos por pessoas físicas ou jurídicas da área de educação física.

de espaços

Estritamente aos limites da CEFOR, entendemos, assim como já
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ressaltado em parecer anteriormente emitido por essa Comissão, que não
geradas despesas ao Executivo e, nesse aspecto a matéria merece aprovação.

sao

Sob um enfoque legislativo mais amplo, em uma primeira avaliação,
pode parecer que a matéria vislumbrada pelo Prometo, ao criar regulamentações que
são quase sempre prejudiciais às atividades económicas, deve ser aplicado um
olhar mais crítico sobre ele.

Porém, na matéria em análise, o que está em discussão é a
harmonização do uso que é feito em benefício privado de espaços que, por
definição, são bens de uso público. O que, no nosso entender, configura uma
situação em que a ação do legislador se justifica.

A Emenda n' 01 , apresentada pelo próprio vereador autor do Prometo,

traz melhorias a eventuais problemas de inconstitucionalidade que o projeto
poderia vir a apresentar, caso aprovado pela casa. É, por tanto meritória.

Por outro lado, a Emenda n' 02, acaba retirando do rol de aptos à
solicitação de autorização a figura da pessoa jurídica o que, ao nosso ver configura
restrição da liberdade de agentes económicos.

Entendemos assim, pela aprovação do Prometo e da Emenda n' 01,
mas pela rejeição da Emenda n' 02.

Sala de Reuniões, 10 de maio de 2019

VereadlJ#Felipe ijl#hozzato,
Vice-Presidente''e Relator.

Aprovado pela Comissão em Ji.OS.49

Vereador Aii@i4ll4onato -- Presidente

Vereador Idenír Cecchim


