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Inclui o evento Feira de Economia
Solidária do Dia das Mães no Anexo ll da
Lei n' l0.903, de 31 de maio de 2010 --
Calendário de Eventos de Porto Alegre e
Calendário Mensal de Atividades de Porto
Alegre --, e alterações posteriores, na
semana anterior ao segundo domingo do
mês de maio e inclui inc. IV no parágrafo
único do art. 2' da Lei n' 1].213, de 6 de
fevereiro de 2012, e alterações posteriores,
incluindo a Feira de Economia Solidária
do Dia das Mães no rol de exceções à
vedação de realização de feiras no Largo
Jornalista Glênio Peres.

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

O presente Prometo foi examinado pela Procuradoria desta Casa (fl.
09), que se manifestou pela existência de vício de ilegalidade referente ao art. I' do
Projeto, por não estar em conformidade com o art. 2', parágrafo único, IV, da Lei
n' l0.903, de 31 de maio de 2010, e o art. 2' apresenta vício de
inconstitucionalidade, uma vez que cuida de matéria tipicamente administrativa,
interferindo de forma indevida em área privativa do Poder Executivo.

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) manifestou-se pela
inexistência de óbice de natureza jurídica em relação à tramitação do Projeto (fls.
17

Passada à análise do Projeto com base no art. 40 do Regimento desta
Casa, no que tange a esta Comissão, entende ser meritório o presente Projeto de
Lei
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Portanto, considerando a Hlnalidade do Projeto, no que respeita ao
exame da proposição por esta Comissão, conforme suas competências
estabelecidas pelo art. 40 do Regimento, manifestámos pela aprovação do Projeto,
pela importância e necessidade do fortalecimento da economia popular e de
eventos públicos, bem como a humanização dos espaços públicos.

Sala de Reuniões, 15 de agosto de 2019
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Vereador klláudio Concepção,
Relator.

Aprovado pela Comissão em J2 03 -.zoÚ.S
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