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PARECER Nº  
PROCESSO Nº 209.00063/2021-62
INTERESSADO:
  

 

PARECER Nº

PROCESSO Nº: 209.00063/2021-62

  

 
Ins�tui a Polí�ca Municipal de Fomento ao
Empreendedorismo Negro no Município de Porto
Alegre.

  

 

Vem a este Relator para parecer, o Projeto de Lei em epígrafe, de autoria da vereadora Daiana dos Santos.

A douta Procuradoria da Casa analisou o teor da presente proposta, onde aduz que, a proposição se insere no
âmbito da competência legislativa municipal, não havendo, portanto, inconstitucionalidade formal
orgânica. Inexistente também vício formal, porquanto se trata de proposição iniciada pelo legislativo
Municipal.

É o sucinto relatório.

 

O parecer da procuradoria da casa ainda aponta, respectivamente, constitucionalidade e organicidade do
projeto em analise, quando aduz ser matéria de interesse local.

Entretanto, “analisando, contudo, os arts. 1º ao 6º da proposição em questão verifica-se mera sinalização
programática que não impõe obrigações diretas e imediatas ao Executivo. O que afasta, pelo menos nesse
exame preliminar que faço, a ideia de inconstitucionalidade ou de manifesta inconstitucionalidade.” 

Portanto, não há apontamentos que possam barrar a tramitação da matéria em seus aspectos constitucionais,
legais e regimentais.

Ainda para melhor correção, indicamos a Emenda nº 01 de Relator, suprimindo o art. 11 que prediz prazo ao
Executivo Municipal para a execução da matéria.

Assim sendo, quanto ao mérito, não vislumbro óbice de natureza jurídica para a tramitação do projeto, tendo
em vista que, conforme fundamentação acima, não há dispositivos inconstitucionais ou inorgânicos para



relatar.  

Desta forma, o parecer da Comissão Conjunta é pela inexistência de óbice de natureza jurídica para a
tramitação do projeto e da Emenda nº01, e quanto ao mérito, pela aprovação.

Documento assinado eletronicamente por Clàudio Janta, Vereador, em 09/05/2022, às 14:40,
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 0379569 e o código CRC DB7EABD4.

Referência: Processo nº 209.00063/2021-62 SEI nº 0379569

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


Av. Loureiro da Silva, 255 - Bairro Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP 90013-901

CNPJ: 89.522.437/0001-07

Telefone: (51) 3220-4344 - h�p://www.camarapoa.rs.gov.br/

  

CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer Conjunto nº 023/22 – CCJ/CEFOR/CEDECONDH con�do no doc 0379569 (SEI nº
209.00063/2021-62 – Proc. nº 475/21 - PLL nº 179), de autoria do vereador Claudio Janta, foi
APROVADO em votação simbólica durante Reunião Conjunta Extraordinária da Comissão de Cons�tuição
e Jus�ça, da Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e do Mercosul e da Comissão de Defesa do
Consumidor, Direitos Humanos e Segurança Urbana, realizada pelo Sistema de Deliberação Remota no
dia 4 de maio de 2022. 
CONCLUSÃO DO PARECER: Pela inexistência de óbice de natureza jurídica para tramitação do Projeto e
da Emenda nº 01 de Relator e, quanto ao mérito, pela aprovação do Projeto e da Emenda nº 01 de
Relator.

Documento assinado eletronicamente por André Luís Tovo Rodrigues, Assistente Legisla�vo, em
10/05/2022, às 14:05, 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 0380316 e o código CRC FD439EE7.

Referência: Processo nº 209.00063/2021-62 SEI nº 0380316

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

PROC. Nº  0475/21

PLL Nº 179/21 
 

EMENDA Nº

         

 

 

               Suprimi o art. 11

                  

 

JUSTIFICATIVA

 

 

A presente emenda visa corrigir o apontamento da Procuradoria desta casa Legislativa.

 

 

 

 

 

Vereador Cláudio Janta,

Relator



Documento assinado eletronicamente por Clàudio Janta, Vereador, em 04/05/2022, às 14:54,
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 0377324 e o código CRC C9486D6F.

Referência: Processo nº 209.00063/2021-62 SEI nº 0377324

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

