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Altera a al. b do inc. IV do art. 3' da Lei
Complementar n' 728, de 8 de janeiro de
2014, que institui o Código Municipal de
Limpeza Urbana, revoga as Leis Com-
plementares nos 234, de 10 de outubro de
1990, 274, de 25 de março de 1992, 376,
de 3 de junho de 1996, 377, de 3 de junho
de 1996, 59], de 23 de abril de 2008, e
602, de 24 de novembro de DE 2008, E
dá outras providências, dispondo sob.re a
caracterização e volume de: resíduos sóli-
dos especiais.

. .. . . .
Vem a esta Cohigsão, para parecer, o Prometo em epígrafe, de autoria

do vereador André Caras.
.-r.

Conforme parecer n'. 300/2019 da Procuradoria desta Clama Legislati-
va ''[...] .A proposição, conforme jú dito, não cria, esh'atura ou altera atribui-
ções de quatqiler órgão da Administração Pública local. De modo que o prometo
estaria em con/ormidade coM ajurisprudêncid do STF citada acima.
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Ede se observar ainda que-o STF aÜtrmou, na esteiro do voto do e.
Minisü'o Relator Eras Grau, na ÀDI h' 3394, de que não procede a ideia de que
qualquer prometo de lei que cl"ie des15esa só poder"á ser proposto pelo chefe do Po-
derExecuti»o. .

. ' . ' Isso posto, não vislumbro, cesse examepreliminar, manifesta incons-
titucionalidade ou ilegalidade na proposição que impeça, nesta/aSe inicial, a sua
tramitação ou que aü"aia a:incidência do art. 19, inc. ]], alínea "J" do Regimento
Intern(i".

' ' . . '



Câú4iê;$Tunicipal
dePorto :
Alegre

PROC. N' 0133/19
PLCL N' 007/19

FI.2

PAKÉCEKN':0#//i9 COSMAM

Ao que cabe a Comissão dé Constituição e Justiça (CCJ), eín análise a
coústítucionálidade da referida Éróposição, matéria não se insere .naquelas de
competência privativa do Chefe do Poder Executivo. Assim, no tocante à constitu-
cionalidade, juridicidade e orgánicidade, a CCJ não vislumbrou óbice capaz de
macular a tramitáç;ão da matéria, razão pela qual foi dado o devido parecer pela
inexistência de óbíçe de natureza jurídica e tratnitação do Pr(feto.

É o: rélâtório

:Í .

NÓ que diz reslpeito á esta Comissão em específico, é de se considerar
meritória a proposição tendo em vista que a mesma, contempla garantias codifica-
das na legislação brasileira, visando o âmbito de políticas públicas para resídu(5s

, sólidos, pertinente a saúde e ao meio ambiente.

Sendo assim, çom vislumbre na àtualidade e contehdó .instrumentos
para pemiitir o avanço necessário no enftentamento dos principais problemas am-
bientais, sociais e económicos decorrentes do mando doé resíduos sólidos, esta
relatora manifesta-se pela aprovação do Prometo.

Sala de Reuniões, 25 de setembro de 2019
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Aprovado pela Comissão em ©.,{ l ,4 o l .:: .s V .9

r

Vereador André Carús -- Presidente

lente

Vereador Aldacir Oliboni


