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Estabelece as velocidades máximas

permitidas de 50 Km/h (cinquenta
quilómetros por hora) para veículos
automotores leves e de 40 Km/h
(quarenta quilómetros por hora) para
veículos automotores pesados nas
vias urbanas artérias do Município de
Porto Alegre e dá outras providencias

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

Instada a oferecer parecer prévio (fls. 07), a Douta Procuradoria desta
Casa. manifestou-se no sentido de que a proposição padece de vício de
inconstitucionalidade, visto o projeto ter como escopo central dispor sobre normas
de transito, matéria de competência exclusiva da União.

Após, seguindo os trâmites legislativos, o presente expediente foi
remetido à Comissão de Constituição e Justiça. fls. 09/10, manif'estando-se esta.
pela existência de óbice de natureza jurídica para a tramitação do Prometo pelos
fundamentos apresentados pela Procuradoria.

Em seguida o projeto foi encaminhado ao autor, Vereador Marmelo

Sgarbossa, para que, querendo, apresenta-se contestação ao parecer aprovado pela
CCJ, nos moldes do artigo 56 do Regimento CMPAI '

De {brma tempestiva, o vereador proponente, apresentou a devida
manifestação (f1.13), basicamente explicitando que, ''D/an/é? da vo/açõo do
Pctl'ecer yt' 210./19 da CCJ não tei' sido tttlãnilne. desiste-se do prazo e dct
lpl'esentação da contestação cio },elbricio Pat'ece}, c]tteT'ando que o PLL }l' 22/]9.

' Art. 56. Quando o parecer da Comissão de Constituição e Justiça apontar existência de óbice de naturezajurídica
para a tramitação da matéria. o autor da proposição será cienriflcado para. no prazo de lO (dez) dias: apresentar
contestação por esc!'ito



Câmargl\municipal
dePorto '
Alegre

PROC. N' 0036/] 9
PLL N' 022/19

FI.2

PARECER N' Jz© /19 - CEFOR
seja elacamirthado as delllais corttissões

E o relatório

O projeto em análise tem por objetivo, estabelecer as velocidades
lnáxiinas de 50 Km/h para veículos automotoras leves e 40 Kin/h para veículos
automotores pesados que transitem pelas vias urbanas artérias de Porto Alegre.

Evidente, há que se considerar o parecer prévio da Douta Procuradoria
da CMPA, e também o parecer da CCJ, eis que são os setores competentes há
fazerem a análise prévia de constitucionalidade ou de alguma afronta
infraconstitucional a projetos de Lei em tramitação nesta casa legislativa, e, ambas,
apontaram óbices de naturezajurídica a trai-citação do PLL n' 022/19.

No que tange as competências regimentais desta Comissão, art. 37 do
Regimento CMPA e, avaliadas as considerações apresentadas pela Procuradoria e
pela Comissão de Constituição e Justiça, este relator, tem, no ]nérito, entendimento
desfavorável à aprovação do prometo.

Diante do exposto, somos pela rejeição do Projeto

Sala de Reuniões. 09 de setembro de 20 1 9

Presidente e Relator

Aprovado pela Comissão em dO. Oq . ;2o4.9

Vice-Presidente

Vereador Idenír Cecchim Vereador Mauro Pinheiro


