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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

PARECER N'ts''t/19--CCJ

Estabelece medidas para proteger
gestantes e parturientes contra a violência
obstétrica no Município de Porto Alegre,
bem como para informa-las sobre essa
conduta.

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

A Procuradoria desta Casa (fl. 12), em parecer prévio, asseverou que,
por força do disposto no art. 94, inc. IV e Xll, da Lei Orgânica do Município,
compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo realizar a gestão municipal,
preceito que resta afetado pelo conteúdo normativo do inc. l do art. 4' da proposta,
por consubstanciar interferência na administração do Município e destinação de
rendas públicas.

E o relatório

A proposta pretende, em síntese, estabelecer medidas para proteger
restantes e parturientes contra a violência obstétrica no Município de Porto Alegre,
proibindo condutas e Hlxando ações pelo Poder Executivo.

A proposta já tramitou por essa Comissão, tendo sido rejeitado o
parecer favorável e, por consequência, redistribuído a este Relator.

A proposta, embora meritória, esbarra em óbice de natureza formal,
uma vez que afronta, conforme já apontado pela Procuradoria da Casa, o art. 94,
incs. ]V e XT], da LOMPA, pois impõe atribuições e interfere na organização e
funcionamento da administração, matéria de iniciativa do Chefe do Poder
Executivo.
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Diante de todo o exposto, no tocante à constitucionalidade,
juridicidade e organicidade, vislumbro óbice capaz de macular a tramitação da
matéria, razão pela qual manifesto parecer pela existência de óbice de natureza
jurídica para a tramitação do Projeto.

Sala de Reuniões, 20 de maio de 2019

Aprovado pela Comissão em t 4 &5
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