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PARECER Nº

PROCESSO Nº: 021.00232/2019-65

 Institui como Área Especial de Interesse Recreativo e Desportivo a área conhecida como Campinho
do Calixto, localizada na altura da Estrada dos Batillanos, 666, Bairro Cascata.

 

I. RELATÓRIO

O presente projeto instituí como Área Especial de Interesse Recreativo e Desportivo, com base no art. 92-B
da Lei Complementar nº 434, de 1º de dezembro de 1999 – Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e
Ambiental –, e alterações posteriores, a área conhecida como Campinho do Calixto, localizada na altura da
Estrada dos Batillanos, 666, Bairro Cascata.

II. FUNDAMENTAÇÃO

O Esporte, Lazer  e a cultura são fatores de desenvolvimento humano, na perspectiva da cidadania, da
sustentabilidade humana e ambiental, contribuindo para formação integral das pessoas e melhoria da
qualidade de vida do conjunto da sociedade, não devendo ser visto unicamente como um instrumento para
solucionar, atenuar ou desviar os problemas de coesão social.

Assim,  constituem-se como um direito social e contemplam as dimensões das práticas formais e não
formais, pautadas pela colaboração, cooperação, democratização e comprometimento, pela competência de
cada um, entendendo que o esporte, o lazer e a cultura são fenômenos sociais distintos, mas confluentes,
onde priorizam o desenvolvimento humano e a inclusão social através de sua dimensão e participação, sem
prejuízo de suas prerrogativas.

No entanto, o parecer da procuradoria aponta a necessidade de se verificar se o presente projeto não se trata
de matéria cuja iniciativa é reservada ao Chefe do Poder Executivo. Igualmente no parecer da CCJ há
menção da Procuradoria Geral do Município de Porto Alegre onde dispõe o que segue:  

“Da disposição cons�tucional resulta que os projetos de lei que versem sobre conteúdo de inicia�va
reservada pela Cons�tuição a um dos Poderes e que sejam originários em outro Poder sejam
maculados por um vício de incons�tucionalidade da proposição, por ser contrário ao disposto na
Cons�tuição Federal. Por isso, é que o Poder Execu�vo, por exemplo, não pode criar ou suprimir
cargos no Poder Judiciário, por exemplo. A origem de projeto de lei com este conteúdo deve ser do



Poder Judiciário. Este vício se denomina vício de inicia�va. [...] Em nosso entendimento, trata-se de
um vício formal que exige um procedimento – estudos técnicos - e, portanto, condicionam a sua
origem ao Execu�vo, pois é sua função administrar, dispor de dados, simular situações. [...] Na
mesma linha, o nosso TJRS, declarando a incons�tucionalidade de lei municipal por alteração do
zoneamento de rural para urbano, muito similar ao que pretende o projeto de lei ora examinado.

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DO MUNICÍPIO DE GARIBALDI. IMPLANTAÇÃO DE
LOTEAMENTO HABITACIONAL EM ÁREA RURAL. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA
CONCORRENTE ENTRE UNIÃO E ESTADO RESERVADA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. Deve ser
declarado incons�tucional o art. 2.° da Lei Complementar n. 08/2010 do Município de Garibaldi, de
inicia�va da Câmara Municipal, ao prever a possibilidade de parcelamento de solo, para fins
urbanos, em área rural, situação que afronta as disposições da Lei Federal nº 6.766/79, que trata do
Parcelamento do Solo Urbano. A matéria da lei aborda direito urbanís�co, ou seja, de competência
legisla�va concorrente atribuída à União, aos Estados e ao Distrito Federal, nos termos do inciso I,
do art. 24 da Cons�tuição Federal, de modo que o Município não poderia legislar sem a observância
dos parâmetros legais estabelecidos pela Lei Federal. A inobservância do princípio da repar�ção da
competência legisla�va tem como consequência a incons�tucionalidade do disposi�vo da lei
impugnada, pois violados os arts. 8º da Cons�tuição Estadual e 24, I, da Cons�tuição Federal. AÇÃO
JULGADA PROCEDENTE. UNÂNIME. ADI Nº 70040704033 [...]

Assim sendo, com base em todo o exposto, no âmbito estritamente técnico, nos termos solicitados
pelo PGADPUMA, tem-se que: [...]

b) os estudos técnicos contém elementos intrínsecos ao administrar, exigindo conteúdo técnico e
sistemá�co que fazem com que a inicia�va da Lei deva ser do Execu�vo, nos termo das reiteradas
decisões dos Tribunais de Jus�ça Estaduais, examinando ações diretas de incons�tucionalidade de
leis municipais ora citadas”

III. CONCLUSÃO

Diante disto, haja vista o presente projeto possuir uma importante e relevante pauta é que este deve se
adequar a forma legal, seguindo o rito correto e seguro. Outrossim, por se tratar de iniciativa exclusiva do
Chefe do Executivo conforme mencionado acima é que esta relatora, se manifesta pela Rejeição ao projeto
de lei. 

 

Documento assinado eletronicamente por Monica Leal Markusons, Vereadora, em 23/06/2022, às
14:41, 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 0402924 e o código CRC 47E374EE.

Referência: Processo nº 021.00232/2019-65 SEI nº 0402924

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 040/22 – Cosmam – contido no doc 0402924 – (SEI nº 021.00232/2019-65 –
Proc. nº 0405/19 – PLL 188/19), de autoria da vereadora Mônica Leal, foi APROVADO através do Sistema
de Deliberação Remota no dia quatro de julho de 2022, tendo obtido 04 votos FAVORÁVEIS e 02 votos
CONTRÁRIOS, conforme Relatório de Votação abaixo: 

➥ CONCLUSÃO DO PARECER: pela rejeição do projeto. 

• Vereadora Cláudia Araújo (presidente) – FAVORÁVEL 
• Vereadora Lourdes Sprenger (vice-presidente) – FAVORÁVEL 
• Vereador Aldacir Oliboni – CONTRÁRIO 
• Vereador José Freitas – CONTRÁRIO
• Vereadora Mônica Leal – FAVORÁVEL 
• Vereadora Psicóloga Tanise Sabino – FAVORÁVEL 

#GVML=A

 

Documento assinado eletronicamente por Oli Carlos Ferreira Barbosa, Assistente Legisla�vo, em
04/07/2022, às 20:18, 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 0407996 e o código CRC 8F5D8DA9.

Referência: Processo nº 021.00232/2019-65 SEI nº 0407996

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

