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PARECER Nº  
PROCESSO Nº 004.00005/2020-91
INTERESSADO:
  

 

 

  

 

Projeto de Lei que cria o Programa de Incen�vo ao
Aparelhamento da Segurança Pública no
Município de Porto Alegre e dá outras
providências.

 

Senhor Presidente da Comissão de Urbanismo, Transporte e Habitação.

 

Com fundamento no Ar�go 35, I, do Regimento Interno da Câmara Municipal, veio encaminhado à
CUTHAB, o Projeto de Lei ora examinado de autoria da nobre Vereadora Monica Leal.

 

I. RELATÓRIO

Trata-se de Projeto de Lei que cria o Programa de Incen�vo ao Aparelhamento da Segurança Pública no
Município de Porto Alegre, visando reaparelhar e modernizar equipamentos e estruturas a serem
u�lizadas no combate a criminalidade.      

Tendo sido o presente Projeto subme�do a análise prévia da Procuradoria da Casa Legisla�va, obteve
parecer desfavorável, concluindo pela existência de incons�tucionalidade e inorganicidade materiais,
impedindo assim a tramitação de forma regular do Projeto, em que pese a matéria objeto da proposição
comporte a atuação do legislador municipal.

  Ainda, na mesma linha do parecer da douta Procuradoria, a Comissão de Cons�tuição e Jus�ça (CCJ), na
relatoria do nobre Vereador Cláudio Janta, manifestou-se pela existência de óbice para o prosseguimento
do presente Projeto.

Sendo esse o breve relatório, passo ao exame da matéria. 

 

II. FUNDAMENTAÇÃO

Em uma análise preliminar, cabe referir que o presente Projeto de Lei atende aos interesses locais, além
de ser meritória a proposição, tendo em vista a importância e urgência em se pensar meios que busquem
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o melhor aparelhamento da Segurança Pública, acarretando a prestação de um serviço púbico de
qualidade para os cidadãos porto-alegrenses.  

Não restam dúvidas para este relator, seguindo posicionamento anteriormente exposto no parecer da
CCJ, que a proposta deveria ser discu�da de forma ampla, ou seja, em Plenário. No entanto,
diferentemente da Comissão de Cons�tuição e Jus�ça que tem por finalidade realizar a análise acerca da
legalidade e cons�tucionalidade dos projetos que tramitam na Casa Legisla�va, esta comissão, tem como
uma de suas finalidades a análise de programas de relevante interesse social, conforme previsto no ar�go
38, inciso IV, do Regimento Interno deste parlamento.

 Sendo assim, dentro da competência de análise da presente comissão – CUTHAB, somado a relevância
do projeto, este relator manifesta-se pela APROVAÇÃO da presente proposição. 

 

 À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por Hamilton Sossmeier, Vereador, em 03/09/2021, às 12:06,
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 0274471 e o código CRC 62425763.

Referência: Processo nº 004.00005/2020-91 SEI nº 0274471

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 085/21 – CUTHAB con�do no doc 0274471 (SEI nº 004.00005/2020-91 –
Proc. nº 0144/19 – PLL nº 071/19), de autoria do vereador Hamilton Sossmeier, foi APROVADO através
do Sistema de Deliberação Remota no dia 15 de setembro de 2021, tendo ob�do 04 votos FAVORÁVEIS e
02 votos CONTRÁRIOS, conforme Relatório de Votação abaixo:

CONCLUSÃO DO PARECER: Pela aprovação do Projeto.

 

Vereador Cassiá Carpes – Presidente: FAVORÁVEL

Vereadora Karen Santos  – Vice-Presidente: CONTRÁRIO

Vereador Gilson Padeiro: FAVORÁVEL

Vereador Hamilton Sossmeier: FAVORÁVEL

Vereador Pablo Melo: FAVORÁVEL

Vereador Roberto Robaina: CONTRÁRIO

Documento assinado eletronicamente por Josiane Castellan de Oliveira, Assistente Legisla�vo II, em
15/09/2021, às 15:35, 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 0278210 e o código CRC 7EB5C7F6.

Referência: Processo nº 004.00005/2020-91 SEI nº 0278210

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

