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COMISSÃO DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

PAjiECER N' 4o7 /19 - COSMAM
AO PROJETO E ÁS EMENDAS N" 0] e 02

Estabelece regras para a obtenção de au-
torização da Prefeitura Municipal de
Porto Alegre para a realização de provas
ou competições esportivai em próprios
municipais ou vias públicas.

' ,

Vêm a esta Comissão, para parecer, o Prometo em epígrafe, de autoria
do vereador Jogo Borco Vaz e a Emenda n' 02, de autoria do vereador Cassio
Trogildo, com a Emenda n' 0 1 de Relator.

-?-

Protocolado o presente Prometo que estabelece regras para a obtenção
de autorização da Prefeitura Municipal de Porto Alegre para a realização de pro-
vas ou competições esportivas em próprios municipais ou vias públicas de Porto
/l:i l #n (Trln

, O Presente Projeto obedeceu seu trâmite, ou sqa, foi encamirüado pa-
ra Procuradoria desta Câmara, que emitiu o seguinte Parecer:

'.,. a proposta em análise, ao abordar temática pertinente ao /uncio-

lamento e organização da Administração Pública, /ere diretamente o princípio da
separação, harmonia e independência entre os Poderes, insculpido no art. 2' da
:onstituição Federal e nos art. 8' e 1 0 da Constituição Estadual Fat"t"oupilha"

Trouxe alguns julgados e proferiu o seguinte parecer

Portanto, entende-se presente flagrante inconstitucionalidade formal
por vício de iniciática Ante o exposto, em exame preliminar, o prometo padece de
manifesta incoóstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, a obstar a sua regu-
lar tramitação.

Encaminhado ao autor para conhecimento este faz a defesa de sua
proposição.
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Após a manifestação do autor foi protocolada a emenda n' 0 1 , que re
tira o incisa V do art. I'.

Encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), esta, anali
bando o referido projeto ç emendas n's 01 e 02 sob olhar jwídico proferiu o se
guinte Parecer:

'... no coso em tela, não há que se falar em violação ao princípio da
separação de Poderes, sobretudo porque a mera determinação de requisitos para
que seja atribuída autor"ização para a realização de competições esportivas não
vai gerar quaisquer alterações, ou melhor, não cria ou estrutura qualquer órgão
da Administl"ação Pública local"

Quanto à Emenda n' 02, não há óbice jurídico que impeça a tramita-
ção da mesma,: pdotando; pára tanto, as mestras razões arguidas êm relação ao
Prometo de Lei.«'= '- ':-ll':':- -l-l
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No que tange à Emenda n' 0 1 , a apresento com intuito de evitar a pre-
judicialidade parcial em relação a sua incidência às corridas de rua, cuja matéria é
Dueto de Prometo de Lei(PLL n' 079/16), Processo n' 898/16, da minha autoria,
visto que tal proposição, apresentada em 2016, visa estabelecer normas para a rea-
lização de competições na modalidade corrida de rua. Tem-se que o Prometo de.Lei
em estudo abrange a matéria apresentada anteriormente, visto que é genérico ao
estabelecer regras para provas e competições esportivas em próprios e vias públi-
cas, o que, por óbvio, estão inseridas as corridas de rua. Além disso, o Prometo de
Lei em análise represa algumas disposições do PLL n' 079/1 6. Portanto, a Emenda
n' 0 1 vem excetuar sua incidência para autorizaçõesdas corridas de,rua.

Diante do espojado, examinados os aspectos constitucionais, legais e
regimentais, Manifesto parecer pela inexistência de óbice de natureza jurídica para
a tramitação do Prometo, da Emenda n' 02 e da Emenda n' 0 1 de Relator.

Desta forma a CCJ emitiu Parecer, opinando pela inexistência de óbi
ce ao prometo e às emendas o's 0 1 e 02, dando prosseguimento ao proposto.
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Encaminhado o presente Projeto à Cosmam, para Parecer, após exame
e análise se con$tata que o referido Prometo se insere nas exigências legais para
exame nesta Comissão, conforme art. 41 do Regimento Intimo da Câmara Muni-
cipal de Porto Alegre. .

Na distribuição foi designado Como relator o Vereador que subscreve

É o relatório, sucinto

Desta forma, a Cosmam, depois de analisado pela Procuradoria e CCJ
onde ã primeira cita vício de iniciativa, já a CCJ, em virtude das emendas n' 01 e
02, admite o prosseguimento da tramitação da matéria alegando inexistência de
óbice impeditivo de continuidade.

O exame no que tange a natureza jurídica, cabo a Procuradoria e CCJ,
neste caso ambos se pronunciaram de maneira oposta, uma pela existência de óbi-
ce e a outra área pela'inexistência. Quanto à Cosmam, podemos dizer que a maté-
ria se insere no art. 41 de competência desta Comissão, conforme o Regimento
Intimo da Casa.

Isso posto, este relator acompanha o' Parecer da CCJ e manifesta.se
pela aprovação do Projeto e das Emendas H's 01 e 02.

#'l

Sala de Reuniões, 17 de dezembro de 2019
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Aprovado pela Comissão em .d, 7 -,V.Z - ./o &.9

Vereador Paulo Brum
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