
Câmara..NTunicipal
dePorto '
Alegre

PROA. N' 3137/17
PLCL N' 05]/17

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

PARECER N' '& Q /20 -- CCJ
AOVETOPARCIAL

Institui a Política de Sustentabilidade,
Enfrentamento das Mudanças Climáticas
e Uso Racional da Energia, cria o
Programa de Premiação e Certificação em
Sustentabilidade Ambiental de Porto
Alegre e dá outras providências.

Vem a esta Comissão, para parecer, o Veto Parcial, ao Prometo em
epígrafe, de autoria do vereador Cassio Trogildo.

Em sede de contestação dos argumentos apresentados pelo digno
Prefeito Municipal, este parecer mostrará cabalmente tergiversação argumentativa
quando se refere aos artigos 8, 1 0,] 1 ,21,22,25,26 e 24, explicando: O uso de verbos
"impositivos" como ''deverá'' "implementar'', "definir'' ''implantar'' entre outros, as
quais são expressões vernaculares para expressar ações e comportamentos que uma
lei aprovada pelo Poder Legislativo espera e aguarda do Poder Executivo.

Afinal, se fosse coibido ou afrontar-se a chamada separação de
poderes nada poderia ser legislado seguindo esta visão autoritária e sem uma
efetiva base legal.

Se fossemos seguir a leitura equivocada da Lei Federal 12.]87/09.
talvez chamaríamos a conclusão semelhante à do senhor Prefeito Municipal, mas
esta leitura é uma leitura que expressa interesse meramente delitivo e protelatório
para realizar as ações propostas no Projeto de Lei do nobre colega Cássio Trogildo;
pois, como é sabido, esta casa tem instituído várias e múltiplas políticas
municipais. Assim, é desaroso para o ocupante da cadeira do passo municipal falar
de "inquestionável caráter meritório" da proposição legislativa, oriunda deste

legislativo; o que vem a demonstrar o atraso da realização de práticas atinentes ao
enfrentamento das mudanças climáticas e o uso racional da energia.

Depois da Eco 92, a municipalidade está a apresentar um déficit de
políticas de sustentabilidade social e ambiental, especialmente na área do
incremento das energias renováveis (no caso de Porto Alegre, o pouco uso da
energia solar).
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A Administração Pública Municipal deveria ter observado o

fechamento das operações altamente inovadoras de energia solar da Pontifícia
Universidade Católica do Rio Grande do Sul -- PUCRS. Na verdade. se fosse
verdadeira a preocupação do executivo quando fala de ''inquestionável mérito''
algo teria sido feito e teria diminuído o déHlcit mencionado depois da Eco 92.
Conforme se depreende da própria citação no veto do Prefeito, às fls.74, nos
termos do Parecer da Procuradoria, de n' 545/1 8, ao analisar o PLCL n' 05 1/1 7

' (..,} ü pritlcÉpio da hamonia e indepençlência enh ü$ püdeNS não
pemtãte quÊe o Poder LegÊsEaÊàvq u$B da lei p ra tmÊsçuír-se ein hnçõüs
típicas do Poder Executiva, enl especiR] nü que concerne 8 arganizüçàü e

nçlonamcnla do Poder Executivo (art. 84; VE: "8" da CF). Neste ponta,
lel de iniciativa par ame l ar nãü pode Hürçar © Põdef Exwuiiv0 8 Rali?ní
programa güvemamenEaÉ. aEÜ çonslde üdü típico da Checa (k Güvemo c
&nçã e$s iüê d© P©d©f gxmüÍãvü,"

Equívoca-se a Douta Procuradoria desta Casa Legislativa quando
expõe os argumentos acima mencionados. Não é verdadeiro que a aprovação deste
prometo, tomado lei pela vontade da representação soberana da Câmara Municipal.
vá imiscuir-se (termo inadequado sob o ponto de vista jurídico e legal usado pela
procuradoria desta casa), pois a função legislativa é proporcionar ao Executivo o
conhecimento e a apreensão de demandas sociais da coletividade que o Legislativo
representa em sua totalidade.

A contradição quanto a esta citação encontra-se no parágrafo logo
abaixo exarado pelo próprio prefeito, pois este reconhece que Lei de iniciativa
parlamentar pode ter conteúdo programático, definir diretrizes etc., etc., etc.

Outrossim, não é verdadeiro que este projeto afi'onte a Lei Orgânica
Municipal em seu Art. 77, pois não há elementos de inconstitucionalidade e
inorganicidade, muito menos afronta o interesse público. Pelo contrário, o
conteúdo é de alto teor de interesse púb]ico, social, ambiental, podendo gerar para
gerações futuras o que demanda a nossa Constituição no que tange ao meio
ambiente.

No Art.15, a Leí aponta a possibilidade do recolhimento diferenciado
de IPTU (''poderão recolher"). Ademais, o legislador no parágrafo único do Artigo
1 5 dá a condição de o Executivo exarar uma Lei específica.
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Por estas razões de cunha maioritariamente legais e jurídicos, além da
reconhecida importância do seu conteúdo, propugnamos pela rejeição do Veto
Parcial.

Sala de Reuniões, 20 de f'evereiro de 2020
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