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COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS, ORÇAMENTO E DO MERCOSUL
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Estabelece regras para a obtenção de
autorização da Prefeitura Municipal de
Porto Alegre para a realização de
provas ou competições esportivas em
próprios municipais ou vias públicas.

Vêm a esta Comissão, para parecer, o Prometo em epígrafe, de autoria
do vereador Jogo Bosco Vaz, a Emenda n' 01, de autoria do vereador Mendes
Ribeiro, e a Emenda n' 02, de autoria do vereador Cassio Trogildo.

O Projeto tem por objetivo estabelecer os pré-requisitos fundamentais
para a realização de provas ou cojnpetições desportivas em próprios municipais ou
vias públicas.

A Procuradoria da Casa aponta existência de óbice de natureza
jurídica à tramitação da matéria, por entender que a proposição possui vício de
iniciativa, uma vez que a matéria seria de cotnpetência privativa do Chefe do Poder
Executivo, e estaria, desta forma, violando o princípio da separação dos Poderes.

Após contestação do Autor alegando, em sua defesa, que o PLL
possui amparo no art. 55 da Lei Orgânica Municipal, sobreveio a Emenda n' 02, de
autoria do vereador Cassio Trogíldo, que propõe a supressão do inciso V do art. I'
do Projeto de Lei.

A CCJ apresenta a Emenda n' 01, com intuito de evitar a
prqudicialidade parcial em relação a incidência do Prometo às col'rodas de rua, cuja
matéria já é objeto de Projeto de Lei(PLL n' 079/1 6) e manifesta, às f]s. ] l a 16,
seu parecer peia inexistência de óbice de natureza jurídica para a tramitação do
Projeto, da Emenda n' 02 e da Emenda n' 0 1 de Relator.

E o relatório
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Considerando que o óbice apontado pela Procuradoria parece ter sido
sanado à luz do parecer da CCJ, e que as Emendas supervenientes ainda corrigiram
eventuais prquízos à proposta, somos de parecer pela APROVAÇÃO do Prometo e
das Emendas H's 0 1 e 02.

Sala de Reuniões. 16 de dezembro de 2019

Vere: íõ Carlos Nedel.
Relator.

Aprovado pela Comissão em J7 ,í.2 ,f'í

q

\

Vereador Airtlli{6{lpnato -- Presidente
/ê

leniçZecchim

Vereador Fe
,[
Camoi Vereador Mauro Pinheirolo -- Vice-Presidente


