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Cria, na rede pública municipal de
ensino, cursos preparatórios para
exames de ingresso no ensino superior,
destinado a estudantes que tenham
cursado todo o ensino médio na rede
pública de ensino.

Vêm a esta Comissão, para parecer, o Prometo em epígrafe, de autoria
dos vereadores Professor Bernardo, Adeli Sell, André Caras, Fernanda
Melchionna, Mauro Zacher, Aldacir Oliboni, Carolina Roussef. Mauro Pinheiro,
Professor Alex Fraga e Roberto Robaina, e a Emenda n' 01 , de autoria do vereador
Márcio Bins Ely.

A Procuradoria desta Casa (fl. 06), em parecer prévio, ponderou que o
projeto contém caráter normativo que implica em interferência na gestão do
município, conforme dispõe o art. 94, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal, o qual
prevê competência privativa ao Chefe do Poder Executivo.

O vereador Márcio Bens Ely já teve a oportunidade de se manifestar
acerca da matéria, conforme parecer favorável acostada aos autos (fls. 8-10), o
qual foi rejeitado por maioria, sendo o processo redistribuído.

É o relatório, sucinto

Importante é, de plano, consignar que não se está aqui a discutir o
mérito da propositura que, certamente, é ]ouváve] do ponto de vista social.
Todavia, no plano legal, entendemos que a presente proposição encontra
obstáculos.

Tal como observado pela Procuradoria, o Prometo impõe obrigações ao
Poder Executivo, infringindo preceitos da organicidade, ao violar o art. 94, inciso
IV, da LOMPA, que trata das matérias de competência exclusiva do Prefeito,
dispõe ;n verá);s (grifo meu):

Art. 94 - Compete privativamente ao Prefeito
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IV - dispor sobre a estrutura, a organização
funcionamento da administração municipal" (Gritei).

e o

A exegese dos comandos supra toma cristalino que a proposição da
criação de tal estrutura é de competência exclusiva do chefe do Poder Executivo.
uma vez que gera ânus à administração, trata da criação de estrutura (física e
material), implica em impacto na estrutura administrativa e dispõe sobre a gestão
de bens.

Consequentemente, esses dois fatos, somados à necessidade de
alocação de pessoal para execução do projeto, sem que haja qualquer informação
sobre o impacto de tal medida, acabam por toma-lo inviável frente à Lei Orgânica.

Diante do acima exposto, considerados os obstáculos legais,
orçamentários e de organicidade, manifesto parecer pela existência de óbice de
natureza jurídica para a tramitação do Prometo e da Emenda n' 0 1 .

Sala de Reuniões, 14 de março de 2019

Aprovado pela Comissão em ,4b
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NÃOVOTOU

Vereador Márcio Bens Ely

NÃOVarOU

Vereador Cassio Trogildo

NÃOVOTOU

Vereador Clàudio Janta
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

DECLARAÇÃO DE VOTO AO PARECERDORllA'lDRN' /19-CCJ

Vem a esta Comissão, para parecer, o Prometo em epígrafe, de autoria
dos Vereadores Professor Bemardo, Adeli Sell, André Carús, Fernanda Melchionna,
Mauro Zacher, Aldacir Oliboni, Carolina Roussef, Mauro Pinheiro e Professor Alex
I'rara

O Parecer do eminente Vereador Relator, Ricardo Gomos, em
consonância com a posição da Procuradoria da Casa (fl. 06), entende que o
Prometo ''impõe obrigações ao Poder Executvo, infringindo preceitos da
organicidade, ao violar o art. 94, inciso IV, da LOMPA'', destacando o referido
dispositivo.

Por óbvio a proposta dos eminentes Vereadores autores é meritória,
mas efetivamente a proposta determina a criação de "estrutura'' administlêljy4, com a
necessidade de aporte de recursos humanos e materiais do Poder Executivo
Municipal, ou sda,
çlç.!!Q!.!Q..Alçgrç, além de segmentar os benefícios dos cursos preparatórios somente
aos estudantes da rede de ensino médio da rede pública.

Nesse sentido, corroboramos com o Parecer do Relator, destacando que
não há previsão constitucional para que o Município de Porto Alegre promova
investimentos de ensino em cursos preparatórios para exames de ingresso no ensino
superior, e, ainda, a Lei das Diretrizes e Bases da Educação (LDB) é expressa, em
conformidade com a Carta Magna (art. 30, inciso VI), em definir obrieacões aos

)
consoante dispõe o art. 11, inciso Vi, da referida LDB.

Ademais, a proposta dos eminentes Pares possui características próprias de
atividade com liberdade organizacional, ou sda, através de uma organização
associativa poderíamos criar um curso preparatório, sem fins lucrativos, nos moldes do
"Cursão da PUC", quando nos anos de 1967 a 1969, criamos Eu e os Drs. Fogaça e
Heron Guido de Moura -- o primeiro curso preparatório para ingresso nos cursos
universitários de Direito e Filosofia.

Assim, apesar da Câmara Municipal ter competência para ''legislar
sobre assuntos de interesse local", consoante prevê o art. 55 e seu Parágrafo único
da LMPOA, com a máxima "veda" aos eminentes Vereadores autores, além dos
fundamentos contidos no Parecer do eminente Vereador Relator, destacamos estes
fundamentos de natureza jurídica para concluir pela existência de óbice, quanto a

l Art. l l . Os Municípios incumbir-se-ão de: ... V - oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas. e.
com prioridade. o ensino fundamental. permitida a atuação em outros níveis de ensino somente
quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência e com
recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à manutenção e
desenvolvimento do ensino. d



tramitação do Prometo, sendo esta a minha DECLARAÇÃO DE VOTO

Sala Ruy Come Lima, 8 de fevereiro de 2019.
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Vereador REGINALI)o itUJOL
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