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PARECER Nº  
PROCESSO Nº 024.00056/2020-01
INTERESSADO:
  

 

PARECER Nº

PROCESSO Nº: 024.00056/2020-01

  

 Cria o Centro Municipal de Tratamento Médico
Integrado do Espectro Au�sta – CMTMIEA. 

  

Senhora Vereadora Bruna Rodrigues,

 

Vem a esta Comissão, para parecer, o Projeto de Lei de autoria do Vereador Clàudio Janta que dispõe sobre a
criação do Centro Municipal de Tratamento Médico Integrado do Espectro Autista.

 

Segundo consta da Exposição de Motivos, a proposição “nasce de uma necessidade da cidade de Porto
Alegre e dos familiares invisíveis dos autistas perante a sociedade e seus problemas”.

 

Em sua análise prévia, a Procuradoria da Casa, através do parecer de nº 309/20, entendeu que a “proposta em
questão é inconstitucional por vício formal de iniciativa”.

 

Posteriormente, o autor da proposição apresentou a emenda 01, no sentido de alterar a redação dos artigos 6º
e 7º, do PLL 120/20.

 

Por sua vez, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), em parecer de lavra do Vereador Mauro Pinheiro,
deliberou, de forma unânime, no sentido de que “o projeto em tela, não cria atribuições a órgãos do Poder
Executivo, sendo assim, não viola o artigo 94 da Lei Orgânica do Município. (...) Desta forma, considerando
o parecer da Procuradoria da Casa, a Comissão de Constituição e Justiça conclui pela inexistência de óbice
de natureza jurídica para a tramitação do Projeto e da Emenda nº 1”.
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Vindo tal proposição à apreciação da CEFOR, tem-se que a mesma tem inegável caráter meritório.

 

Contudo, cabe asseverar que a mesma parece carecer de constitucionalidade. Conforme lançado pela
Procuradoria da Casa, o projeto em comento cria e dá atribuições a órgão na estrutura administrativa do
Poder Executivo, ferindo o princípio da separação de poderes.

 

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, percebe-se que a proposição em exame, igualmente, parece
extrapolar a esfera de competência do Poder Legislativo ao impor ao Poder Executivo formas de gestionar
suas atividades, quanto mais criando atribuições.

 

Feitas tais considerações apenas a título de registro, reforça-se que o intento legislativo em análise é
meritório, posto que cuida de questões voltadas à saúde da população, especialmente direcionadas a uma
parcela que carece de cuidados especiais. Por esta razão, e até mesmo porque no decorrer de seu andamento
o mesmo pode ser ajustado através de emendas pelos demais colegas de Casa, somos pelo entendimento de
que sua tramitação não deve ser obstaculizada neste momento.

 

Assim, manifestamo-nos pela aprovação do projeto e da emenda 01, para fins de que possam tramitar e
serem apreciados pelo Plenário da Câmara Municipal. 

 

Sala de Reuniões, 07 de outubro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por Idenir Cecchim, Vereador, em 07/10/2021, às 10:31,
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 0286646 e o código CRC 577DEECE.

Referência: Processo nº 024.00056/2020-01 SEI nº 0286646

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 080/21 - CEFOR con�do no doc 0286646 (SEI nº 024.000560/2020-01– Proc.
nº 0300/20,  PLL nº 120), de autoria do vereador Idenir Cecchim foi APROVADO através do Sistema de
Deliberação Remota no dia 11 de outubro de 2021,  tendo ob�do 03 votos FAVORÁVEIS E 00 votos
CONTRÁRIOS, conforme Relatório de Votação abaixo:

 

CONCLUSÃO DO PARECER: pela APROVAÇÃO do projeto e da emenda 01

 

  Vereadora Bruna Rodrigues – Presidente: Não votou

  Vereador Mauro Zacher – Vice-Presidente: Não votou

  Vereador Airto Ferronato: FAVORÁVEL

  Vereador Idenir Cecchim: FAVORÁVEL

  Vereador Moisés Barboza:  FAVORÁVEL

 

Documento assinado eletronicamente por Ta�ana Caroline Manica Schapke, Assistente Legisla�vo,
em 11/10/2021, às 16:46, 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 0287848 e o código CRC AD67CDF7.

Referência: Processo nº 024.00056/2020-01 SEI nº 0287848

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

