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PARECER N' 04ãi9 CEFOR

Altera o inc. l do art. 7' e o art. 9' e inclui
inc. llX no art. 8' e Seção IV -- Das Áreas
de Proteção ao Ciclismo de Competição --,
com ans. 18-A, 18-B e 18-C, no Capítulo l
do Título ll da Parte 11, todos na Lei
Comp[ementar n' 626, de ]5 de ju]ho de
2009 - que institui o Plano Diretor
Cicloviário Integrado e dá outras
providências --, e alterações posteriores,
incluindo áreas de proteção ao ciclismo de
competição no rol de elementos
integrantes do sistema cicloviário e dando
outras providências.

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

A Procuradoria desta Casa manifesta, em seu parecer às fls. 08, que há
previsão legal para atuação do legislador municipal no âmbito da matéria em
análise, ressalvando, porém, que ao definir formas de utilização de bens públicos
no art. ] 8-A, a proposta incide em violação ao disposto no artigo 94, incisos IV e
Xll, da Lei Orgânica, que defere competência privativa ao Chefe do Poder para
Executivo realizar a gestão do Município, destacando também que o art. 18-C
proposto pelo projeto incide em violação do princípio de independência dos
poderes (CF, artigo 2').

A CCJ, em seu parecer às fls. 1 7 a 1 9, após receber resposta do pedido
de diligência solicitado pelo seu relator, concluiu pela existência de óbice de
natureza jurídica para a tramitação do Prometo.

Esta CEFOR, em seu parecer expedido às fls. 23 e 24, também rejeita
o Projeto em sintonia com a Procuradoria da Casa e CCJ.
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A CUTHAB, às fls. 26 a 28, emitiu parecer pela aprovação do Prometo,
apesar de não contestar as ressalvas realizadas pela Procuradoria da Casa.

Na CEDECONDH a votação pelo parecer terminou empatada,
enquanto que na COSMAM, mesmo entendendo ser meritória a proposição emitiu
seu parecer pela rqeição à proposta em razão das inconsistências legais levantadas
pela Procuradoria da Casa.

Considerando que não foram apresentados fatos novos e que
entendemos ser da competência do Executivo a decisão administrativa de quais
necessidades específicas devem ter prioridade na implementação das políticas
públicas constantes do Plano Cicloviário Integrado, mantemos nosso parecer pela
rejeição do Prometo.

Sala de Reuniões, 08 de abril de 201 9
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