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Institui a Política Mlunicipal de Defesa e de
Promoção da Cidadania e dos Direitos de
LGBTs.

Vem a esta Comissão, para parecer, o Prometo em epígrafe, de autoria
dos vereadores Roberto Robaina, Fernanda Melchíonna, Prof. Alex Fraga e Luciano
Victorino.

Conforme entendimento vertido pelo Parecer da Procuradoria desta
Casa (f[.] 7), em Parecer prévio, manifestou-se no sentido de que a matéria objeto
em epígrafe se insere no âmbito de competência do Poder Executivo Municipal.

A Comissão de Constituição e Justiça(CCJ) destaca que pode-se aplicar
o Precedente Legislativo de 3 de agosto de 2017, considerando as reiteradas decisões
protocoladas pelo STF e pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do RS. concluiu
com existência de óbice jurídico.

Destaco que o autor', vereador Roberto Robaina, destaca (fl. 59) que
Porto Alegre, através da nota da Coordenadoria Municipal da Diversidade Sexual e
Gêneio da SMDSE do Governo Nelson Marchezan Junior, deu-se uln avanço.
Ainda, destaca que o autor do Projeto de Lei que incluiu o evento no Calendário
Municipal, o vereador Moisés Barboza, refere que o Calendário Oficial traz
benefícios diretos à colnunídade LGBT

Eln fl. 61, destaca que a proposição visa readequar a promoção da
cidadania dos dilectos LGBTs por meio de política municipal, trata-se de
competência exclusiva do Poder Executivo.

Conforme o próprio proponente ressalta que a Casa já aprovou matérias
semelhantes com óbices jurídicos, por vícios de competências.
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É o sucinto relatório

Isso posto, e apesar de compreender a boa intenção do Autor nesta

importante pauta, esta Comissão nào entende que este Projeto seja ]neritoso a
proposta em epígrafe, pelo simples fato de que o Executivo, através da
Coordenadoria da Diversidade Sexual, já está em construção junto à Conferência
Municipal para atualização do Plano Municipal de Políticas Públicas dos Direitos da
População LGBTQi+, não havendo necessidade de interferências dos Poderes.
ferindo a constitucionalidade, e concluítnos pela rejeição deste Projeto.

Sala de Reuniões, 24 de outubro de 20 1 9

ü;; ,'l/--
reado r M.(ll!+s.. l3arboza,

'. r s , /Relator çPfe$idente.'--L+::V

Aprovado pela Comissão em 26 .LÁ- - ZO.L'3

/

Vereadorjfl\Borco Vaz

.,.''' 4.<'bK,c
"$"'e:s+$;...:«ü.«..,«':,

ll,.: /i.. ;'''
""«á:i:: :::iü:Jú:h-

( 'f.: i.:J T n.

Vereador:l C;;;;$rlãante Nádia


