
PARECER CCJ

Vem a esta Comissão, para parecer, o projeto em epígrafe, Proc. 00535/2021 - PLL 204, SEI
220.00064/2021-95, de autoria dos Vereadores Jessé Sangali e Comandante Nádia.

O presente projeto de lei visa Proíbe a utilização de verba pública, no âmbito do município de Porto Alegre,
em eventos e serviços que promovam a sexualização de crianças ou adolescentes e dá outras providências.

 

A Procuradoria da Casa, no parecer nº 726/21 concluiu que:

"Não vislumbro, nesse exame preliminar e perfunctório, manifesta incons�tucionalidade ou
ilegalidade na proposição"

                                  

É o relatório

Acompanha o entendimento da Procuradoria desta Casa Legislativa, afim de que não há
inconstitucionalidade ou ilegalidade na proposição que impeça, nesta fase inicial, a sua tramitação ou que
atraia a incidência do art. 19, inc. II, alínea “j” do Regimento Interno. Alerto, contudo, que as restrições na
utilização de verbas públicas não pode incluir as de origem estadual, federal, etc, mas apenas do Município
de Porto Alegre. A expressão "no âmbito do Município de Porto Alegre" refere-se ao território de Porto
Alegre. O que, aí, sim, ao nosso ver, acarretaria a manifesta inconstitucionalidade da proposta.  

Desta forma, a Comissão de Constituição e Justiça conclui pela inexistência de óbice de natureza jurídica
para a sua tramitação.

Documento assinado eletronicamente por Mauro Roberto Pinheiro, Vereador, em 15/12/2021, às
14:32, 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 0317364 e o código CRC 84EF27A7.

Referência: Processo nº 220.00064/2021-95 SEI nº 0317364

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 360/21 – CCJ con�do no doc 0317364 (SEI nº 220.00064/2021-95 – Proc. nº
0535/21 - PLL nº 204), de autoria do vereador Mauro Pinheiro, foi APROVADO através do Sistema de
Deliberação Remota no dia 21 de dezembro de 2021, tendo ob�do 06 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 Clàudio Janta  – Vice-Presidente: FAVORÁVEL

Vereadora Comandante Nádia: FAVORÁVEL

Vereador Leonel Radde: FAVORÁVEL

Vereador Mauro Pinheiro: FAVORÁVEL

Vereador Pedro Ruas: NÃO VOTOU

Vereador Ramiro Rosário: FAVORÁVEL

Documento assinado eletronicamente por André Luís Tovo Rodrigues, Assistente Legisla�vo, em
22/12/2021, às 14:49, 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 0321059 e o código CRC F573D410.

Referência: Processo nº 220.00064/2021-95 SEI nº 0321059

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

