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PARECER Nº  
PROCESSO Nº 034.00049/2021-71
INTERESSADO:
  

 

PARECER Nº

PROCESSO Nº: 034.00049/2021-71

  

 

Assegura a par�cipação mínima de pessoas com
deficiência em feiras realizadas no Município de
Porto Alegre conforme rol que estabelece e dá
outras providências.  

Senhor Presidente da CEFOR

 

Vem a esta Comissão, para emissão de parecer, o Projeto de Lei em epígrafe, de autoria do
nobre Vereador José Freitas.

O projeto visa assegurar a par�cipação mínima de pessoas com deficiência em feiras
realizadas no Município de Porto Alegre, conforme rol que estabelece e dá outras providências.

A presente proposição cumpriu as etapas de praxe do processo legisla�vo. O Parecer
Prévio da Procuradoria apontou vício de inicia�va, tendo em vista que o mérito da proposição adentra
nas atribuições de competência exclusiva do Senhor Prefeito do Município de Porto Alegre. 

Ao seu turno a CCJ, em Parecer da lavra da nobre Vereadora Comandante Nádia
concluiu pela existência de óbice jurídico à tramitação do mérito da presente proposição, bem como à
Emenda nº 01.

É o sucinto relatório. Passo a opinar. 

Preliminarmente, em que pese a relevância da matéria, o Projeto de Lei não merece
prosperar, por não atender aos requisitos para adentrar ao ordenamento jurídico vigente. demonstrando
assim que o teor da matéria sai da esfera legisla�va e invade a inicia�va do Senhor Prefeito Municipal,
conforme dita o ar�go 94, inciso IV, da Lei Orgânica do Município de Porto Alegre, ipsis li�eris: 

Art. 94 Compete priva�vamente ao Prefeito:

IV - dispor sobre a estrutura, a organização e o funcionamento da administração municipal;

Cabe ressaltar que a organização das feiras públicas, a qual é findada pela proposição em
epígrafe, dispõe de competência direta de organização e funcionamento do Poder Execu�vo,
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classificando-se tal mérito de competência exclusiva do Poder Execu�vo Municipal em tutelar sobre a
matéria. 

No caso em tela não houve observância da regra que confere ao Chefe do Execu�vo local a
inicia�va legisla�va na espécie, acarretando violação do princípio da separação dos poderes.

Embora o mérito da proposição em tela não possa prosperar no âmbito Legisla�vo desta
municipalidade, aconselha-se o autor da proposição a apresentar indicação ao Poder Execu�vo,
indicando a remessa dessa matéria à esta Casa, tendo em vista esta não gozar de competência orgânica
de inicia�va para apresentá-la, nos termos dos argumentos supramencionados. Ante o exposto,
contemplando os princípios inerentes à Administração Pública, ora legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência, bem como as disposições cons�tucionais e infracons�tucionais
supramencionadas, entendo pela existência de óbice jurídico à tramitação do mérito da presente
proposição, bem como à Emenda nº 01

Diante das jus�fica�vas apresentadas, encaminho pela REJEIÇÃO do Projeto de Lei em
comento, bem como da Emenda n.º 01.

 

VEREADOR MOISÉS BARBOZA

Documento assinado eletronicamente por Moisés da Silva Barboza, Vereador, em 17/02/2022, às
15:37, 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 0341540 e o código CRC 06E5D22B.

Referência: Processo nº 034.00049/2021-71 SEI nº 0341540

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 039/22 - CEFOR con�do no doc 0341540 (SEI nº 034.00049/2021-71 – Proc.
nº    0237/2021 - PLL nº 075), de autoria do vereador Moisés Barboza ficou EMPATADO através do
Sistema de Deliberação Remota no dia 15 de março de 2022,  tendo ob�do 02 votos
FAVORÁVEIS, 02 votos CONTRÁRIOS, conforme Relatório de Votação abaixo:

 

CONCLUSÃO DO PARECER: pela REJEIÇÃO do Projeto de Lei em comento, bem como da Emenda n.º 01.

 

  Vereadora Mauro Zacher – Presidente: CONTRÁRIO

  Vereador Mari Pimentel – Vice-Presidente: FAVORÁVEL

  Vereador Airto Ferronato: CONTRÁRIO

  Vereador Bruna Rodrigues: NÃO VOTOU

  Vereador Moisés Barboza:  FAVORÁVEL

 

Documento assinado eletronicamente por Rosemeri Essi, Assistente Legisla�vo, em 15/03/2022, às
15:06, 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 0353624 e o código CRC F9E13C43.

Referência: Processo nº 034.00049/2021-71 SEI nº 0353624

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

