
Câmara.Nlunicipal
dePorto '
Alegre

COM]SSAO DE URBANIZAÇÃO, TRANSPORTES E HABITAÇÃO

PROC. N' 0029/19
PLL N' 018/]9

PARECER N'08:Üi9 - CUTHAB

Altera a ementa e o art. I' da Lei n' 8.584, de
2 de agosto de 2000 -- que determina
percentual mínimo e máximo de mulheres e
homens no provimento dos órgãos
colegiados, cargos em comissão e funções
gratificadas da Administração Direta e
Indireta do Município de Porto Alegre --,
alterando o percentual de provimento
aplicado a cada sexo.

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

A presente proposição altera a Lei n' 8.584/2000, que determina
percentual mínimo e máximo de mulheres e homens no provimento dos órgãos
colegiados, cargos em cotnissão e funções gratinjcadas da Administração Direta e
Indireta do Município de Porto Alegre, alterando o percentual de provimento
aplicado a cada sexo.

Apresentado pelo nobre colega, veio encaminhado à CUTHAB, para
apreciação no âmbito das Comissões Permanentes.

E o relatório

No que respeita a esta CUTHAB, como referido anteriormente, o
exame do Prometo de Lei deve ocorrer sob a estrita ética das competências previstas
no artigo 35, 1 do Regimento Intimo desta Casa Legislativa de Porto Alegre.

Trata-se de prometo de lei que altera a Lei n' 8.584/2000, que
determina percentual mínimo e máximo de mulheres e homens no provimento dos
órgãos colegiados, cargos em comissão e funções gratificaçiá.s da Administração
Direta e Indireta do Município de Porto Alegre, alterando o percentual de
provimento aplicado a cada sexo.
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A Procuradoria desta Casa proferiu parecer desfavorável argulndo que
o prometo apresenta vício de inconstitucionalidade material e formal, por vício de
iniciativa.

A CCJ deu Parecer desfavorável à aprovação do Projeto pelos mesmos
argumentos da Procuradoria.

Sem razão

O Projeto ora em apreço pretende colocar em prática, no âmbito do
poder público municipal, a igualdade de gênero, conforme preceitua nossa
Constituição Federal, senão vejamos:

Atl. 5' Todos são igt4ais pet'ante a lei: sem distinção de cluctlcluet
nau reza. gcn'arttitldo-se aos bl'asileü'os e aos esttartgeitos residentes
no pctís ci inviolabilictade do direito à vida, à liberdade, à igtlatdctde: à
segutançct e a propl'iedctde: nos termos seguintes:

1- Homens e mulheres são

tel'mos desta Constittliçãol
iguais u'n direitos e obt'tgações: nos

Quanto a competência, a Leí Orgânica do Município assim dispõe

Al-t. 9. ContpeÍe cto Município. no exercício de sl cl cnttonon'tia

1- orgartizat -se adlninisttctlivamertte.
.fêdeia[ e estactuct]:

observadas as legislações

E ainda

Art. 55. Cabe à Cámctt-ct b4ttniciput legislcit sobre assuntos de
lutei'esse local: observadas as determinações e ci hierctt'quis
constitucional: stlplemenlat'mente à legislação .feder'al e estaducit: e
f\scali=ar: mediante conta oLe ucterno: a acltninisttação dil'etcl e indil ela.

Art. 56. Os assuntos de contpeÍência do Murticipio soba'e os qtlais cctbe
à Câmara Mlnicipat dispor'. coral a sanção do Pre.Bato. são.
es])ecialmente:
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k'lll- criação. trartsloltncição e exÍirtção de cargos. entpt'Grados e
junções ptltblicas e fixação da renutnetação de servidores do N ttnicipio.
,ttclusive dct a(ttlttnisil'cação indireta: observados os ])cuátnetl'os da lei
de Dil' etl iões OI çctmentdtt ias I''

E mais a Lei Orgânica do Município também dispõe sobre a igualdade
entre os sexos nos cargos públicos:

.4l-t. 31. São dii'silos dos sei'vidol'es do N4unicípio: alértt cte outros
pl'avisto nesta Lei Orgânica: na Constituição Feder'al e nas leis:

XIX- igtlatdctde de reli'ibLtição pelo exet'cicio de .ftlnções idênticas e
,ini.fol'cidade de cl'itérios de adn'missão. vedcldct a dtsct'ilninação pot
motivo de sexo. idctde. col ot{ estado civil:

Desta feita, considerando o mérito da iniciativa para o combate à
discriminação de género, este relator, no âmbito de sua competência, manifesta-se
pela aprovação do Projeto.

Sala de Reuniões, 12 de setembro de 2019

Aprovado pela Comissão em Zq -C#=$.. ..{g

Vereador Dr. Goulart -- Presidente
.;'

Vereadora Karen Santos

Vereador PaÜlinho .otorista


