
Câmara .N4unicipal
dePorto '
Alegre

PROC. N' 07]3/18
PLL N' 063/18

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, DIREITOS HUMANOS E
SEGURANÇAURBANA

PARECER N' oiõ /19 - CEDECONDH
AO PROJETO E A EMENDA N' OI

Estabelece critérios para a utilização das
vagas destinadas aos idosos e às pessoas
com deficiência em estacionamentos de
estabelecimentos privados no âmbito do
Município de Porto Alegre.

Vem a esta Comissão, para parecer, o Projeto em epígrafe e a Emenda
n' 01 , ambos de autoria do vereador Alvoni Medina.

A Procuradoria da Casa, por meio de seu representante, no Parecer n'
170/2019, manifestou que:

Observo que o princípio da harmonia e independência entre
os poderes não permite que o Poder Legislativo use da lei
para imiscuir-se em funções típicas do Poder Executivo (art.
84. VI. "a" da CF). Parecer ser o caso do art. 5'. Ademais. a
regulamentação de lei para sua fiel execução é matéria de
competência privativa do Chefe do Poder Executivo nos
termos do art. 84, IV da CF e art. 82. V da Constituição
Estadual. Daí. que não pode o legislador impor prazo para o
executivo regulamentar a lei segundojurisprudêncla do STF.
Isso posto, entendo que, no caso, o Presidente poderá com
base no aH. 19: inc. 11: alínea '.I". do Regimento Intemo. para
adequação.

Ato contínuo, a maioria dos membros presentes da Comissão de
Constituição e Justiça(CCJ) acompanharam o voto do Relator, no Parecer n' 1 84/19:

Verificamos que a matéria proposta está sobrepondo
dispositivos de Lei em vigor, sem que haja cláusula de
revogação expressa dos dispositivos [...]. Assim. devendo a
proposição ser devolvida ao eminente Vereador autor para
que seja adequada a redação. consoante fundamentos acima
destacados. concluo pela existência de óbice de natureza
jurídica para a tramitação do Projeto.

Dado vista ao proponente, este ofereceu contestação e ''com o objetivo
claro de sanear as falhas apontadas'' apresentou a Emenda n' 0 ] .
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Retornando à CCJ, a maioria dos membros presentes acompanharam o
voto do Relator, no Parecer n' 2 1 4/1 9:

A competência originária do Vereador para legislar sobre a
matéria está prevista no art. 75: inc. 1 1 . c/c capzr/ do art. 55.
ambos da LOM. A Emenda n' 01 não apresenta qualquer
óbice de natureza jurídica: sendo necessária para coligir o
PLL. A aprovação da Emenda n' 01 afasta o vício de
legalidade apontado pela Procuradoria desta Casa. Ante o
exposto. concluímos pela inexistência de óbice de natureza
jurídica para a tramitação do Prometo e da Emenda n' 0 1 .

Em seguida, o presente Projeto foi encaminhado à CEDECONDH para
parecer, designando-se como Relator o vereador que este subscreve.

É o relatório, sucinto

Dado o mérito da matéria em questão, concluímos pela aprovação do
Projeto de Lei, assim como da Emenda n' 0 1 .

Sala de Reuniões, 13 de agosto de 2019

.ÜülK.:.fàbú,::ã
Relator.
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Aprovado pela Comissão em o g' o"i b 4 '9
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