
06/07/2021 SEI/CMPA - 0250002 - Parecer

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=271686&inf… 1/2

Av. Loureiro da Silva, 255 - Bairro Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP 90013-901

Telefone: - http://www.camarapoa.rs.gov.br/

PARECER Nº  
PROCESSO Nº 087.00181/2019-16
INTERESSADO:
  

 

PARECER Nº

PROCESSO Nº: 087.00181/2019-16

  

 

Cria o Programa de Proteção de Animais de Rua e
Abandonados e determina a concessão de desconto
ou a isenção de tributos para o contribuinte que
colaborar com o Município de Porto Alegre para a
consecução desse Programa.

  

Aos membros da Cuthab

 

I. RELATÓRIO

O Projeto de Lei em questão, visa a criação do Programa de Proteção de Animais de Rua e
Abandonados e determina a concessão de desconto ou isenção de tributos para o contribuinte que
colaborar  com o Município de Porto Alegre para a consecução desse Programa.

A Procuradoria desta Casa em seu parecer afirma que, em seu aspecto material, o Projeto apresenta óbice
constitucional para a sua tramitação.

Tendo tomado ciência formal do parecer da Procuradoria, o autor apresentou a Emenda nº 01, com intuito de
adequar o Projeto.

 A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), acompanhou o entendimento da Procuradoria e, assim, se
manifestou pela existência de óbice de natureza jurídica para tramitação do Projeto e da Emenda nº 01.

A Comissão de Saúde e Meio Ambiente (COSMAM), em seu parecer, manifestou-se pela rejeição do
Projeto e da Emenda nº 01.     

A Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e do Mercosul (CEFOR),  manifestou-se pela rejeição do
Projeto e da Emenda nº 01.

II. FUNDAMENTAÇÃO
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Na ótica deste relator, o projeto proposto pelo nobre vereador, apresenta conteúdo meritório, entretanto
mesmo com a apresentação da Emenda nº 01, o autor ajustou em partes o Projeto, porém, não apresentou a
estimativa de  impacto orçamentário-financeiro decorrente da renúncia fiscal, gerando inconstitucionalidade
e inorganicidade, que obstam o seguimento de sua tramitação.

Dessa forma, portanto, considerando que, como demonstrou o parecer da CCJ, a Emenda nº 01 não corrigiu
vícios apontados pela Procuradoria da Casa, permanecendo a não indicação da origem de recursos para
compensação do desconto ou isenção fiscal concedido e, ainda, por manter ingerência do Legislativo na
gestão Administrativa do Executivo, contrariando o princípio da harmonia e independência entre os poderes
(art. 2º da CF), entendo pela rejeição ao Projeto e à Emenda nº 01.

III. CONCLUSÃO

Dessa forma, portanto, havendo óbices, este relator manifesta-se pela rejeição da Emenda n° 01.

 

Vereador PABLO MELO – MDB

Documento assinado eletronicamente por Pablo Sebas�an Andrade de Melo, Vereador(a), em
01/07/2021, às 23:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da
Medida Provisória nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da
Câmara Municipal de Porto Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0250002 e o código CRC 4E1066F7.

Referência: Processo nº 087.00181/2019-16 SEI nº 0250002

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer nº 046/21 – CUTHAB con�do no doc 0250002 (SEI nº 087.00181/2019-16 –
Proc. nº 1374/18 – PLL nº 167/18), de autoria do vereador Pablo Melo, foi APROVADO através do Sistema
de Deliberação Remota no dia 06 de julho de 2021, tendo ob�do 04 votos FAVORÁVEIS e 02 votos
CONTRÁRIOS, conforme Relatório de Votação abaixo:

CONCLUSÃO DO PARECER: Pela rejeição da Emenda nº 01.

 

Vereador Cassiá Carpes – Presidente: FAVORÁVEL

Vereadora Karen Santos  – Vice-Presidente: CONTRÁRIO

Vereador Gilson Padeiro: FAVORÁVEL

Vereador Hamilton Sossmeier: FAVORÁVEL

Vereador Pablo Melo: FAVORÁVEL

Vereador Roberto Robaina: CONTRÁRIO

Documento assinado eletronicamente por Josiane Castellan de Oliveira, Assistente Legisla�vo II, em
06/07/2021, às 15:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da
Medida Provisória nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da
Câmara Municipal de Porto Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0252044 e o código CRC C77F9A8F.

Referência: Processo nº 087.00181/2019-16 SEI nº 0252044
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