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PARECER CCJ

Vem a esta comissão, para parecer prévio, o Projeto de Lei do Legislativo em epígrafe, inclui evento
Ipanema Solidária, no terceiro domingo de cada mês, no Anexo II da Lei Nº 10.903, de 31 de maio de 2010,
e alterações posteriores.

A procuradoria da casa apontou que, conforme o disposto no inciso IV do parágrafo único, do art. 2º da Lei
nº 10.903/10, não é possível incluir, no Calendário de Eventos de Porto Alegre, eventos em sua 1ª (primeira)
e 2ª (segunda) edições. O que evidencia que ao calendário são incorporados eventos que já existem, ou
seja, não se institui evento ou se modifica o período de realização de qualquer evento através de sua
inclusão no Calendário de Eventos de Porto Alegre. Sendo assim, entende que a proposição em questão
apresenta vício de legalidade uma vez que não se conforma com a Lei nº 10.903/2010.

É o sucinto relatório.

A matéria proposta pela nobre Vereadora que inclui o evento Ipanema Solidária no anexo da Lei 10.903, de
31 de maio de 2010, segundo a procuradoria da casa, apresenta vicio de legalidade. Porém, o despacho
(0274106) e a instrução (0274113) inclusos ao processo pela proponente do projeto, demonstram que a
matéria está apta e de acordo com referida Lei 10.903/2010, comprovando que não se trata de 1º ou 2º
edição, mas sim de evento recorrente com mais de 10 edições.

Sendo assim, com a comprovação que afasta qualquer vicio de legalidade, esta comissão se manifesta pela
inexistência de óbice jurídico à tramitação da matéria.

Documento assinado eletronicamente por Clàudio Janta, Vereador, em 28/10/2021, às 11:17,
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 0288918 e o código CRC 95F4CA1B.

Referência: Processo nº 025.00049/2021-81 SEI nº 0288918
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CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer nº 220/21 – CCJ con�do no doc 0288918 (SEI nº 025.00049/2021-81 – Proc. nº
0448/21 - PLL nº 170), de autoria do vereador Claudio Janta, foi APROVADO através do Sistema de
Deliberação Remota no dia  29 de outubro de 2021, tendo ob�do 04 votos FAVORÁVEIS e 00 votos
CONTRÁRIOS, conforme Relatório de Votação abaixo: 
CONCLUSÃO DO PARECER: Pela inexistência de óbice de natureza jurídica para a tramitação do Projeto.

Vereador Felipe Camozzato – Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Claudio Janta  – Vice-Presidente: FAVORÁVEL

Vereadora Comandante Nádia: NÃO VOTOU

Vereador Leonel Radde: FAVORÁVEL

Vereador Mauro Pinheiro: NÃO VOTOU

Vereador Pedro Ruas: NÃO VOTOU

Vereador Ramiro Rosário: FAVORÁVEL

Documento assinado eletronicamente por André Luís Tovo Rodrigues, Assistente Legisla�vo, em
03/11/2021, às 13:02, 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 0296781 e o código CRC 75E628EC.

Referência: Processo nº 025.00049/2021-81 SEI nº 0296781
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