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PARECER CEDECONDH

PARECER CEDECONDH  Nº

PROCESSO SEI Nº 145.00010/2020-43

 

 

PARECER

 

Vem a esta Comissão, para parecer, o Projeto de Lei do Legisla�vo nº 87/2021, processo nº
0223/20, de Autoria do Vereador Hamilton Sossmeier, o qual inclui a efeméride Semana de Valorização
da Família no Anexo da Lei nº 10.904, de 31 de maio de 2010 – Calendário de Datas Comemora�vas e de
Conscien�zação do Município de Porto Alegre –, e alterações posteriores, na semana iniciada pelo dia 21
de outubro, e dá outras providências.

O Vereador proponente jus�fica tal proposição no intuito  de reafirmar a sua importância
na construção da sociedade brasileira, gaúcha e, acima de tudo, porto-alegrense. Ressalta que é na
família que as pessoas aprendem os valores que propiciam ser cidadãos melhores, pessoas melhores e
conhecedores de seus direitos, como também, aprendem a exercitar os deveres como membros a�vos de
uma sociedade.

Entende que é essencial a valorização da família para a promoção e o fortalecimento da
comunidade, refirmando-a como ins�tuição capaz de preservar a é�ca e a moral e promover a paz, o
amor ao próximo e a fraternidade.

A procuradoria da Câmara Municipal concluiu que a matéria é de interesse local, não
vislumbrando óbice para a sua tramitação. Todavia, apontou óbice ao Ar�go 3º do projeto de lei, uma vez
que apresenta uma contrariedade ao disposto no Art. 1º, o qual, em conjunto com o Art. 4º, representa
uma interferência direta na atuação do Poder Execu�vo. Ainda, em relação ao Art. 5º, do projeto de lei,
apontou violação ao art. 15, inc. I, letra "a", item 1, do Regimento Interno da Câmara, que estabelece
compe�r à Mesa a inicia�va de propor, priva�vamente, à Câmara Municipal, projetos que disponham
sobre sua organização, funcionamento e serviços.

No entanto, a emenda nº 01, altera a redação dos Ar�gos 3º, 4º, e exclui o Ar�go 5º, no
intuito de adequar o projeto e corrigir os apontamentos realizados pela procuradoria.

A CCJ, por sua vez, analisou a matéria, e concluiu pela inexistência de óbice de natureza
jurídica para a tramitação do projeto e da emenda nº 01, uma vez que atende aos requisitos da Lei nº
10.904/10.

 

É o relatório.

 

 Conforme o Art. 40, “c”, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Porto Alegre, a
matéria em apreço está inserida no âmbito da Comissão de Defesa do Consumidor, Direitos Humanos e
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Segurança Urbana, uma vez que versa sobre a proteção e promoção dos direitos da família, das mulheres,
crianças, adolescentes e idosos.

Ressalta-se que os apontamentos da procuradoria foram solucionados com a apresentação
da Emenda nº 01, obtendo parecer favorável da Comissão de Cons�tuição e Jus�ça.

Todavia, registra-se que, a nova redação do Art. 4º é idên�ca à redação original do Art. 6º,
razão pela qual, apresenta-se a emenda nº 02, com a finalidade de excluir o Art. 6º.

 Logo, tendo em vista a competência dessa Comissão para examinar a matéria e emi�r
parecer, considerando a relevância do tema e a importância da proposição, sanados os apontamentos
realizados pela Procuradoria da Câmara Municipal, manifestamo-nos favoráveis à APROVAÇÃO do
projeto e das emendas nº 01 e 02.

           

Sala das Comissões, 12/05/2021.

Documento assinado eletronicamente por Alvoni Medina Nunes, Vereador(a), em 12/05/2021, às
11:03, 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 0232789 e o código CRC 19EDE377.

Referência: Processo nº 145.00010/2020-43 SEI nº 0232789

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Av. Loureiro da Silva, 255 - Bairro Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP 90013-901

CNPJ: 89.522.437/0001-07

Telefone: (51) 3220-4343 - h�p://www.camarapoa.rs.gov.br/

  

CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer nº 014/21 – CEDECONDH con�do no doc 0232789 (SEI
nº 145.00010/2020-43 – Proc. nº 0223/20 – PLL nº 087/20), de autoria do vereador Alvoni Medina, foi
APROVADO através do Sistema de Deliberação Remota no dia 31 de maio de 2021, tendo ob�do 05 votos
FAVORÁVEIS e 00 votos CONTRÁRIOS, conforme Relatório de Votação abaixo:

CONCLUSÃO DO PARECER: Pela aprovação do Projeto e das Emendas nº 01 e 02.

Vereador Alexandre Bobadra – Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Kaká Dávila – Vice-Presidente: FAVORÁVEL 

Vereador Alvoni Medina: FAVORÁVEL

Vereador Matheus Gomes: FAVORÁVEL  

Vereadora Mônica Leal: Não votou.

Vereadora Reginete Bispo: FAVORÁVEL

 

Documento assinado eletronicamente por Renata Beatriz Mariano, Assistente Legisla�vo II, em
31/05/2021, às 17:10, 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 0239116 e o código CRC 7655C5A0.

Referência: Processo nº 145.00010/2020-43 SEI nº 0239116

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Av. Loureiro da Silva, 255 - Bairro Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP 90013-901

CNPJ: 89.522.437/0001-07

Telefone: (51) 3220-4329 - http://www.camarapoa.rs.gov.br/

  

EMENDA

EMENDA Nº 02, DE RELATOR

I – Exclui o Art. 6º.

 

Jus�fica�va

A nova redação do Art. 4º, proposta pela emenda nº 01, é idêntica à redação original do Art. 6º, razão pela
qual, deve ser excluído o Art. 6º do projeto.

Documento assinado eletronicamente por Alvoni Medina Nunes, Vereador(a), em 12/05/2021, às
11:03, 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 0233169 e o código CRC C299ED37.

Referência: Processo nº 145.00010/2020-43 SEI nº 0233169

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

