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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

PARECER N' #b /19- CCJ
A EMENDA N' 02

Obriga a presença de tradutor e intérprete
da Língua Brasileira de Sinais -- Libras --
em todos os eventos realizados pelo
Município de Porto Alegre, para realizar
sua interpretação e tradução integral em
Libras.

Vem a esta Comissão, para parecer, a Emenda n' 02, de autoria do
vereador Jogo Bosco Vaz, ao Prometo em epígrafe, de autoria do vereador José
Frestas.

A Procuradoria desta Casa (fl. 05), em parecer prévio, asseverou que é
competência comum da União, Estados, DF e Municípios (CR, art. 23, 11), cuidar
da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de
deficiência. De outra banda, ressaltou que o conteúdo normativo do prometo de lei
consubstancia interferência na gestão dos Poderes do Município, incidindo em
violação aos preceitos orgânicos e regimentais que atribuem competência privativa
ao Chefe do Poder Executivo e à Mesa Díretora para realizar a gestão dos mesmos
(LOMPA, ans. 94, incs. TV e Xll; Regimento, art. 1 5, 1, ''a'').

E o relatório

O autor, ao justificar a proposta, ressalta que a comunicação é um
fator fundamental para o ser humano e a Língua Brasileira de Sinais Libras --é
uma ferramenta que possibilita a interação dos surdos. Ainda, de acordo com o
autor, o intérprete de libras tem a função de ser o canal comunicativo entre os
participantes que possuem deficiência auditiva nos eventos, no que tange aos
palestrantes ou apresentadores.

Inobstante ser indiscutível o mérito do Prometo, o mesmo encontra
óbice constitucional e orgânico, ao violar o art. 60, 11, ''d'', da Constituição
Estadual e o art. 94, TV e Vll, ''c'', da LOMPA, ao prever a competência do Chefe
do Poder Executivo para dispor sobre a estrutura, organização e o funcionamento
da administração municipal, bem como promover a iniciativa de projetos de lei que
disponham sobre criação e estruturação de secretarias e órgãos da administração
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Diante de todo o exposto, não deixando de ressaltar a importância da
matéria, cabe a esta Comissão analisar a constitucionalidade, jurídicidade e
organicidade das proposições, e, nesse ponto, a proposta apresenta vício capaz de
macular a sua tramitação, razão pela qual manifesto parecer pela existência de
óbice de natureza jurídica para a tramitação da Emenda n' 02.

Sala de Reuniões, 13 de março de 2019

Aprovado pela Comissão em ,4 b - U
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NÃOVOTOU

Vereador Márcio Bens Ely

NÃOVOTOU

Vereador Cassio Trogildo

NÃO \DOOU

Vereador Clàudio Janta
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