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PARECER CCJ

Ins�tui o Serviço de Mediação Escolar no Município de Porto Alegre.

 

Vem a esta Comissão, para parecer, o Projeto de Lei em epígrafe, de autoria do Vereador Adeli Sell.

O Projeto ins�tui o Serviço de Mediação Escolar no Município de Porto Alegre.

A douta Procuradoria da Casa analisou o teor da presente proposta, e em seu Parecer Prévio, registra que
há previsão legal para atuação do legislador municipal no âmbito da matéria objeto da proposição,
inexis�ndo óbice cons�tucional ou jurídico à tramitação do projeto. Porém, ressalta uma eventual
violação ao princípio da reserva de administração, ingerência indevida na administração municipal e
violação ao princípio da harmonia e independência entre os poderes uma vez que ainda que
indiretamente, pode estar interferindo na organização e funcionamento da administração.

É o sucinto relatório.

A matéria proposta pelo nobre Vereador que visa ins�tuir o Serviço de Mediação Escolar no Município de
Porto Alegre, é de suma importância em seu teor.

Em seu mérito, não há dúvidas que tal proposta deveria ser discu�da de forma ampla, sob a soberania do
plenário, pois se tratando de matéria de interesse local, sua importância é imensa para a população,
contribuindo para a educação e formação dos jovens no Município.

A procuradoria da casa aponta eventual violação ao princípio da reserva de administração, ingerência
indevida na administração municipal e violação ao princípio da harmonia e independência entre os
poderes uma vez que ainda que indiretamente, pode estar interferindo na organização e funcionamento
da administração. Entretanto, se tratando de matéria de interesse local, cabe ao legislador tal proposição
e o  prosseguimento de seus tramites legais por esta casa legisla�va. A soberania dos nobres pares desse
legisla�vo, decidirão pela aprovação ou rejeição da matéria e o Poder Execu�vo em suas atribuições
decidirá pela sanção ou veto, mantendo assim a harmonia entre os poderes e desconsiderando eventual
conflito entre eles.

Portanto, esta Comissão se manifesta pela inexistência de óbice jurídico à tramitação do Projeto.

Documento assinado eletronicamente por Clàudio Janta, Vereador, em 13/08/2020, às 12:25,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória nº 2200-
2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de Porto
Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0158792 e o código CRC D02D5159.

Referência: Processo nº 004.00024/2020-17 SEI nº 0158792

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer nº 198/20 – CCJ con�do no doc 0158792 (SEI nº 004.00024/2020-17 – Proc. nº
0052/19 - PLL nº 031), de autoria do vereador Clàudio Janta, foi APROVADO durante Reunião Ordinária
da Comissão de Cons�tuição e Jus�ça, realizada pelo Sistema de Deliberação Remota no dia 1º de
dezembro de 2020, tendo ob�do 07 votos FAVORÁVEIS e 00 votos CONTRÁRIOS, conforme Relatório de
Votação abaixo: 
CONCLUSÃO DO PARECER: Pela inexistência de óbice de natureza jurídica para a tramitação do Projeto.

Vereador Cassio Trogildo – Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Mendes Ribeiro  – Vice-Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Adeli Sell: FAVORÁVEL

Vereador Clàudio Janta: FAVORÁVEL

Vereador Márcio Bins Ely: FAVORÁVEL

Vereador Mauro Pinheiro: FAVORÁVEL

Vereador Ricardo Gomes: FAVORÁVEL

Documento assinado eletronicamente por André Luís Tovo Rodrigues, Assistente Legisla�vo, em
01/12/2020, às 15:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da
Medida Provisória nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da
Câmara Municipal de Porto Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0184298 e o código CRC 9D1803F6.

Referência: Processo nº 004.00024/2020-17 SEI nº 0184298
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