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Altera o $ 2' do art. 2' e o capa/ do art. 9'
e inclui parágrafo único no art. 9' da Lei
Complementar n' 320, de 2 de maio de
1994 -- que dispõe sobre a denominação de
logradouros públicos e dá outras
providências --, e alterações posteriores,
restringindo a iniciativa para a proposição
de projetos de denominação de
logradouros e dando outras providências.

Vem a esta Comissão, para parecer, o Prometo em epígrafe, de autoria
do vereador Marmelo Sgarbossa.

O mencionado Prometo de Lei tem por objetivo "retirar da competência
dos parlamentares municipais a iniciativa de proposição de denominação de
logradouros, deixando-a, tão somente, para o Executivo Municipal e para os
moradores, assim como os cuidados com os trâmites administrativos''.

Em análise preliminar realizada pela douta Procuradoria desta Casa.
fl.07, foi constatado que a restrição proposta pela inciativa legislativa em tela está
em desconformidade com as linhas básicas do processo legislativo, em especial das
que dizem com as hipóteses de iniciativa reservada e com os limites do poder de
emenda parlamentar. Nesse sentido, juntou jurisprudência do STF que
fundamentou seu parecer.

E o relatório

Ocorre que o prometo de lei complementar de iniciativa do nobre
com a devida vênia, não corresponde ao ordenamento jurídico
no inciso IX do artigo 56 da Lei Orgânica Municipal que assim

Vereador,
insculpido
estabelece

"Art. 56. Os assuntos de competência do Município sobre os
quais cabe à Câmara Municipal dispor, com a sanção do Prefeito, são,
especialmente:
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IX - denominação de próprios municipais, vias, logradouros e
equipamentos públicos. observado o disposto no inc. VI do $ 2' e no $
3' do art. 58 desta Lei Orgânica"

Ora, no momento em que a lei maior do Município estabelece e rege
as competências legais de cada Poder e determina seus limites para a função de
legislar, ela institui que a Câmara Municipal possui o condão de criar normas que
se destinem a denominação de logradouros, portanto, a forma para modificar a
situação legislativa em vigor é o Prometo de Emenda à Lei Orgânica, e não o
Projeto de Lei Complementar do Legislativo.

Outrossim, acolho os argumentos elencados pela douta Procuradoria
deste Parlamento Municipal.

Sendo assim, dentro do âmbito de atuação desta Comissão de
Constituição e Justiça, a quem compete examinar e emitir pareceres sobre aspectos
constitucionais, legais e regimentais das proposições, consoante o que dispõe o art.
36 da Resolução 1.178 de 16 de julho de 1992, Regimento da Câmara Municipal
de Porto Alegre, percebe-se que a Proposição em análise está em desacordo com os
preceitos constitucionais, orgânicos e legais vigentes.

Destarte, concluímos pela existência
para tramitação do Prometo.

de óbice de natureza jurídica

Sa[a de Reuniões,] 0 de maio de 2019

Aprovado pela Comissão em }'t t5
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