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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

PARECERN'-='i;" /19-CCJ
A CONTESTAÇÃO AO PARECER N' 184/19 - CCJ, E À 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.

Vêm a esta Comissão, para parecer, a Contestação ao Parecer
CCJ, e a Emenda n' 01 , ambos de autoria do vereador Alvoni Medina.

Ho

184/19

A Diretoria Legislativa (à fl. 10) se manifestou que o "assunto não
poderá ser disciplinado por mais de uma lei'', considerando a vigência das Leis H's
7.768/95, 10.365/2008, 1 1.497/2013 e 11789/2015, e merece adequação o PLL,
para acrescentar as cláusulas de revogações expressas dos dispositivos das leis
vigentes, sob pena da proposição apresentar ''vício de redução" (''antiregimental'').

A Procuradoria desta Casa (fls. 12-13), em exame preliminar,
vislumbra óbice que impeça sua tramitação, fulcro no art. 19, inc. 11, al. ':l'', do
Regimento da CMPA, para os ülns de adequação da redução, destacando, ainda,
infringência ao princípio da harmonia e independência entre os poderes, previsto
na LOM.

Nesta CCJ, o PLL veio para parecer deste Vereador Relator

E o relatório

Inicialmente, observamos que o eminente Vereador Autor apresenta
proposição meritória, pois visa reservar as vagas de estacionamentos de
estabelecimentos privados aos idosos e às pessoas com deficiência.
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PARECER N' z í 3 /19 -- CCJ
A CONTESTAÇÃO AO PARECER N' ] 84/19 - CCJ, E À EMENDA N' OI

A competência originária do Vereador para legislar sobre a matéria
está prevista no art. 75, inc. 11, c/c corar do art. 55, ambos da LOM.

A Emenda n' 01 não apresenta qualquer óbice de natureza jurídica,
sendo necessária para corrigir o PLL. A aprovação da Emenda n' 0] 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 Projeto e da Emenda n' 0 1 .

Sala de Reuniões, 8 dejulho de 2019
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Vereador Reginálqó Pujol,
RelüfÕr.

Aprovado pela Comissão em ':h + / d: 'l}
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Vereador Márcio Bens Ely

Vereador Clàudio Janta

Vereador Aderi

/jCBC


