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Institui o Sistema de Depósito e Colega
Mecanizada de Lixeiras Subterrâneas no
Mlunicípio de Porto Alegre.

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

O presente Prometo de l-ei visa instituir Sistema de Depósito e Colega
Mecanizada de Lixeiras Subterrâneas na cidade de Porto Alegre, a Him de que sda
um meio eficaz na solução do depósito e da colega do lixo produzido pelas
comunidades urbanas, a]ém de contribuir para uma disposição racional e estética
do espaço vital.

A Procuradoria da Casa, no Parecer n' 104/19, de fls. 05/06, concluiu

que

A proposição é inconstitucional. por vício de iniciativa''

O Autor da proposta apresentou Contestação ao Parecer Prévio da
Procuradoria, fls. 07/08, esclarecendo que o Projeto em questão não tem condão de
determinar como o Poder Executivo deve administrar as roletas de lixo em Porto
Alegre, bem como entende que a instalação de um sistema de depósito e de roleta
de subterrâneos serve para remediar a situação caótica do lixo nas ]'uas e nas
grandes avenidas do Município, deixando à critério do Executivo o modo de
operação.

É o relatório

Acompanhando o entendimento da Parecer da Procuradoria, tem-se
que o presente Prometo apresenta vícios de iniciativa.
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Conforme o art. 94, TV, da Lei Orgânica do Município de Porto
Alegre, é competência privativa do Prefeito dispor sobre a estrutura, organização e
o funcionamento da administração municipal .

Assim, o Projeto, ao instituir uma nova forma de roleta de lixo.
determinando que seja através de lixeiras subterrâneas, através de procedimento
licitatório, estar legislando sobre a organização e funcionamento da administração,
o que, por lei, é de competência do Prefeito Municipal.

Neste sentido e, sendo de competência dessa Comissão analisar a
legalidade e a constitucionalidade dos projetos, não julgando o seu mérito, tem-se
o entendimento pela inconstitucionalidade decorrente de iniciativa parlamentar,
infringindo o princípio constitucional da separação dos poderes, prevista no art. 2'
da CF/88.

Desta forma, considerando os apontamentos da Procuradoria da Casa
e dos fundamentos expostos, a Comissão de Constituição e Justiça conclui pela
existência de óbice de natureza jurídica para a tramitação do Prometo.

Sala de Reuniões, 3 de março de 2020

Relator
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Aprovado pela Comissão em "";

Vereador Clàudio Janta
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Veread
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