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Inclui incs. 111 e IV no capa/ do art. 42, altera o
capa/ e o $ 7' do art. 42, o art. 80, o art. 146, o
capas do art. 152, o capa/ do $ 4' do art. 180, o
$ 1' do art. 189, o $ 1' do art. 201 e o capa/ do
art. 227 e revoga o inc. ll do capa/ do art. 148,
o $ 3' do art. 180 e os incs. l e ll do capa/ do
art. 227 na Resolução n' 1.178, de 16 de julho
de 1992 -- Regimento da Câmara Municipal de
Porto Alegre --, e alterações posteriores,
dispondo sobre os dias e os horários de
funcionamento das Comissões e das sessões

plenárias e dando outras providências.

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

A presente proposição tem por escopo modificar o Regimento Interno
da CMPA no que tange aos dias e horários das sessões plenárias e das Comissões,
bem como fixa reunião ordinária para a Comissão Representativa em horário
determinado.

Informado o autor da existência de outro prometo, de autoria da
vereadora Sofra Cavedon, em tramitação, sobre o mesmo tema, manifestou-se no
sentido de que a presente proposição seria mais ampla, uma vez que trata da
modificação dos horários de funcionamento das Comissões e das sessões plenárias.

A Procuradoria desta Casa, em seu Parecer n' 02/2016, fls. 66,
manifestou-se pela inexistência de óbice jurídico à tramitação da Proposição. No
entanto, ressaltou que não restaram atendidos os requisitos de iniciativa legislativa
previstos regimentalmente. Após tramitação junto aos setores
ao proponente, este esclareceu às fls. 75 que haviam as 12
ao prosseguimento do tramite da Resolução, nos termos
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Distribuído à Comissão de Constituição e Justiça, esta manifestou-se,
inicialmente, pela inexistência de óbice jurídico, porém alertou sobre os custos de
implantação do Prometo que não foram objeto de esboço no Prometo e que poderiam
afrontar os ans. 1 5, 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

A Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e Mercosul
concordou com o Parecer da CCJ, manifestando-se pela rejeição do Prometo.

E o relatório

Como esboçado em todos os pareceres, inclusive no da Procuradoria
desta Casa, não há óbice Jurídico para a tramitação do presente Prometo. As
objeções apresentadas são exclusivamente quanto ao custo de implementação da
mudança de horários. Tendo em vista a importância da participação popular nos
debates das proposições desta Casa, a mudança de horários das sessões e das
Comissões é bastante positiva para a democracia, já que oportuniza aos cidadãos
que trabalham o acompanhamento dos debates.

Neste sentido, cumpre destacar que a participação popular é uma das
garantias do Estado Democrático de Direito, e para sua efetivação, o poder público
deve oferecer condições para que a sociedade possa participar dos debates
legislativos.

Assim dispõe a nossa Constituição Federal, já ein seu artigo I'

A República Federativa do Brasil: formada pelct União
Indissolúvel dois Estados e Municípios e do Distrito Federal.
constitui-se em Estado Democt(ético de Direito e lem como
Fundamentos:

l-( )
11- ct cidadania;

lll- (...)

}'-6. )
Parágrolfo único. Todo o poder" emana do povo. que o exerce pot'
meio de representantes eleitos, ou diretamente. nos termos desta
(' í\ n q ti tl ij rã n
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Já a Lei Orgânica dispõe em seu artigo 6'

O município pl"omoverá vida digna aos seus habitantes e set'á
ldmittisrrado como base nos seguintes compromissos
fundamentais:

ll (...}
111 Participação popular nas decisões :
/r (...)
r r..)''

/ ( )

Considerando que o presente Prometo possui o escopo de alterar o
Regimento Intemo desta Casa para potencializar o acesso e a participação da
comunidade nas sessões legislativas e nas Comissões desta Casa,
manifestamo-nos pela aprovação do Prometo.

Sala de Reuniões, 3 de abril de 2019

Verea(]i;r Roberto Robaina,
Vice-Presidente e Relator.

Aprovado pela Comissão em /.Ó/ósl/Jq

Vereador Valter Nagelstein

/MG


