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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 Mlunicípio de Porto Alegre --,
alterando o percentual de provimento
aplicado a cada sexo.

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

O Prometo visa alterar 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
gratificados da Administração Direta e Indireta do Município de Porto Alegre ,
alterando o percentual de provimento aplicado a cada sexo.

A douta Procuradoria da Casa analisou o teor da presente proposta, e
em seu Parecer Prévio, aponta que é necessário reconhecer que a proposta em
questão segue a lógica da Lei que pretende alterar, porém apresenta
inconstitucionalidade material e formal, por vício de iniciativa.

É o sucinto relatório

A matéria proposta pelo nobre Vereador que visa alterar o percentual
de provimento aplicado a cada sexo determinado pela Lei n' 8.584, de 2 de agosto
de 2000, é de suína importância em seu teor, onde através deste Projeto procura
garantir equidade.

Em seu mérito, não há dúvidas que tal proposta deveria ser discutida
de forma ampla sob a soberania do plenário, pois o art. 5', inc. 1, da Constituição
prevê ta] igualdade entre homens e mulheres, o que de fato é o objetivo da presente
matéria. Porém, a atribuição da organização administrativa do município é
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exclusiva do Executivo Municipal conforme aduz o art.
Orgânica:

94, inc. IV, da Lei

Art. 94 - Compete priv'ativamente ao Prefeito

IV - dispor sobre a estrutura.
funcionamento da administl'ação municipal;

a organização e o

Portanto, conforme as inconstítucionalidades apontadas pela
Procuradoria da Casa e a inorganicidade da matéria, esta Comissão se manifesta
pela existência de óbice de natureza jurídica para a tramitação do Projeto.

Sala de Reuniões, I' de agosto de 2019

Aprovado pela Comissão em
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