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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

PARECERN'H'tk /19.CCJ
A EMENDA N' OI

Cria o Programa de Meditação e
Desenvolvimento da Inteligência
Emocional, a ser desenvolvido em escolas
públicas da rede municipal de ensino.

Vem a esta Comissão, para parecer, a Emenda n' 01, de autoria da
vereadora SoHia Cavedon, ao Prometo em epígrafe, de autoria do vereador Márcio
Bins Ely.

A Procuradoria desta Casa (fl.
vislumbra óbice que impeça sua tramitação.

1 1), em exame preliminar,

O PLL recebeu Parecer da CCJ, aprovado pela ''existência de
óbice" (f]s. 14/]5) e, após contestação (fls. 17-21) do vereador Autor, a CCJ
aprovou parecer pela "inexistência de óbice" (fls. 24/25).

A Proposição foi redistríbuída para parecer, nesta CCJ, em razão
da ''Emenda n' 0] '', conforme Regimento da CMPA.

E o relatório

Inicialmente, observamos que o eminente vereador Autor apresenta
proposição meritória, pois visa instituir Programa de Meditação e
Desenvolvimento da Inteligência Emocional, na rede de ensino do Município
de Porto Alegre, mediante convénios ou acordos com instituições públicas ou
privadas, para treinamento e formação de professores para capacitação
pedagógica e aplicação de metodologias de ensino de meditação e de
inteligência emocional para professores e alunos.

A Emenda n' 01, de autoria da Relatora do Parecer da CECE.
vereadora Sofra Cavedon, inclui parágrafo único no art. 4 do PLL.
\e\ermtnando que "as atividades serão realizadas através de parcerias com a
sociedade civil e ocorrerão por adesão opcional de escolas e professores"
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A referida Emenda n' 01 entra em conflito com o art. 5' do PLL.
que determina a possibilidade de o Programa ser realizado por "convêm;os ou
acord05 com ;ns///u;iões púó//cas ou pr/fiadas", sendo uma ação facultativa e
não impositiva como determina a Emenda 0] .

Ante ao exposto, em razão do conflito redacional acima destacado,
concluo pela existência de óbice de natureza jurídica para a tramitação da
Emenda n' 0 1 .

Sala de Reuniões, 18 de abril de 2019

l '-v/'-l "I
Vereador ltÊ9411a+«o Pujol,

Relator.l

Aprovado pela Comissão em Á ''t
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