
Câmara.$Tunicipal
deposto '
Alegre

PROC. N' 2923/17
PLCL N' 054/1 7

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS, ORÇAMENTO E DO MERCOSUL

PARECERN' Oqã/19-CEFOR

Cria o Conselho do Povo de Terreiro do
Município de Porto Alegre.

Vem a esta Comissão, para parecer, o Projeto em epígrafe, de autoria
do vereador Baba Doba de lyemonja.

A proposição tem por finalidade a criação do Conselho do Povo de
Terreiro, o qual visa a promoção, o reconhecimento, a valorização e o respeito à
diversidade socioamblental e cultural do povo de terreiro por meio do
desenvolvimento de ações, estudos e políticas públicas voltadas para o conjunto
das comunidades tradicionais de terreiro do Município de Porto Alegre,
caracterizando-se como um instrumento de reparação civilizatória, na busca da
equidade económica, política e cultural e da eliminação das discriminações.

Instada a oferecer parecer prévio a Procuradoria da CMPA, fls. 09/1 0,
manifesta-se no sentido de a matéria em analise encontra-se eivada de vicio formal
de inconstítucionalidade uma vez que a criação de órgãos públicos, mérito
proposto, é de iniciativa reservada ao Chefe do Poder Executivo, nos termos do art.
61, $ 1', ''e", c/c art. 29, ambos da Carta Magna, art. 60, ]1, ''d'' da Constituição
Estadual e artigo 94, incisos IV e Vll, ''c" da Lei Orgânica Municipal.

Neste sentido, colacionou ainda, o nobre procurador, o Parecer de n'
332/17 da lavra do então procurador geral desta Câmara Municipal Dr. Claudio
Roberto Velasques, e também jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado, ambos voltados a inconstitucionalidade da proposição por vicio formal
quando da proposta de criação de órgãos públicos pelas vias legislativa.

Seguindo os trâmites regimentais, o prometo em análise foi
encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), a qual entabulou pal'ecer
acompanhando o posicionamento da Procuradoria deste Legislativo, manifestando-
se pela existência de óbice jurídico à sua tramitação do projeto pelos fundamentos
expostos no parecer exaurido pelo procurador Dr. Fábio Nyland.
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E o relatório

A proposição ein análise, tem no ]nérito, a criação do Conselho do
Povo de Terreiro do Município de Porto Alegre.

Evidente, há que se considerar o parecer prévio da Douta Procuradoria
da CMPA, e também o parecer da CCJ, eis que são os setores competentes a
fazerem a análise prévia de constitucionalidade ou de alguma afronta
infraconstitucional a projetos de Lei em tramitação nesta Casa Legislativa, e,
ambas, apontaram óbices de natureza jurídica à tramitação do PLCL n' 054/ 1 7.

linperioso se faz, no que tange as competências regimentais desta
Comissão e, avaliadas as considerações apresentadas pela Procuradoria desta
Câmara de Vereadores e pela Comissão de Constituição e Justiça, este relator, tem,
no mérito, entendimento desfàvoráve] à aprovação do Projeto.

Diante ao exposto, somos pela rejeição do Prometo

Sala de Reuniões, 08 dejulho de 2019

Vereado'Í!$1ão Ferronato,
Presidente e Relator.
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