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Altera o cariz/ e o $2' e revoga o inc. lll
do $ 1', todos do art. 20-A da Lei Com-
plementar n' 12, de 7 de janeiro de 1975,
e alterações posteriores, modificando os
critérios. de permissão para cercamento
de largos, praças e parques do Município
de Porto 7Llegre.

Vem a está Comissão, para parecer, o Prometo em epígrafe, de autoria
dos vereadores Felipe Camozzato, Mendes Ribeiro e Ricardo Gomes.

Esta proposição possui como objetivo principal a não obrigatoriedade
da realização de um plebiscito para ó cercamento de largos, praças e praças do mu-
nicípio, pois o plebiscito geraria um ónus exorbitante, causando o engessameqto da
gestão executiva antes que se pudesse tomar uma decisão que deveria ser de cunho
estritamente gerencial.

A Procuradoria da Câmara Municipal de Porto Alegre concluiu pela
inexistência de óbice à tramitação do Prometo; da mesma forma, a Comissão de
Constituição e Justiça (CCJ) igualou seu entendimento ao da Procuradoria.
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Na forma do que dispõe a Carta Magna (Constituição Federal), é da
competência dos Municípios [egis[ar sobre assuntos de interesse ]óca] (art. 30, inci-
so l)

A Lei Orgânica, por sua vez, detemlina a competência do Município
para prover tudo quanto conceme ao interesse local e para estabelecer suas leis,
decretos e alas relativos aos assuntos de interesse local (artigo 9', incisos ll e lll)
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O cercamento de espaços públicos possibilita maior segurança à popu-
lação, sem ferir o livre acesso nas horas estipuladas para visitações ou qualquer



CâmarêJWunicjpal
dePOstO 'l
Alegre

PROA. N' 0147/19
PLCL N' 008/19

FI.2

PARECERN' ó'ózJÇ/20 COSMAM

outra medida qüe possa prqudicar seu uso por parte do público, éoüforme o art. 4'
da Lei Complementar ç' 12 (Código de Posturas do Município de Porto Alegre).
Além disso, é uma medida de segurança que beneHlcia a todos, sendo prática co-
mum em outras. cidades do Brasil e do mundo. Também representa uma medida de
preservação do património público, pois facilita o monitoramento do mobiliário
urbano.

Destarte, concluímos pela aprovação do presente Prometo de Lei
(PH,).

Sala de Reuniões, 10 de fevereiro de 2020
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