
PARECER CECE

 

PROCESSO Nº:  0604/21

PR N° 032/21

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE. 

 

Vem a esta Comissão, para Parecer, o Projeto de Resolução em epígrafe,  que visa alterar o caput e o §6° do
art. 102 da Resolução n° 1.178, de 16 de julho de 1992 - Regimento da Câmara Municipal de Vereadores de
Porto Alegre -, e alterações posteriores, excluindo o parecer prévio da Procuradoria da Câmara Municipal de
Porto Alegre da tramitação de Projetos e Substitutivos apregoados pela Mesa e definindo que a incidência de
Precedente Legislativo será analisada por parecer da Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão de
Constituição e Justiça deu parecer manifestando a constitucionalidade, legalidade e regimentalidade do
Projeto, concluindo pela inexistência de óbice de natureza jurídica. 

É o relatório sucinto. 

No que compete a esta Comissão avaliar, a proposição tem mérito e sua apresentação de motivos demonstra
a necessidade de aprovação de tal projeto, pois retira a exigência do parecer da Procuradoria da Casa, tendo
em vista que o parecer nada mais é que opinativo.  A Comissão de Constituição de Justiça por si só, já realiza
a análise quanto à possibilidade de constitucionalidade do projeto, logo, nenhum projeto e substitutivo
deixará de receber a devida apreciação necessária para sua tramitação. 

Entretanto, conforme alterações apresentadas na Emenda 01:

 “ Art. 102 ...

...

§7º O projeto ou substitutivo
encaminhado à Procuradoria nos
termos do caput, após 30 dias
sem parecer prévio, será
encaminhado às Comissões,
mediante requerimento pelo
autor;  

§8° O Colégio de Líderes
determinará o encaminhamento
às Comissões do projeto ou
substitutivo antes de findo o prazo
do §7º;  (grifei)

 



Logo, entende-se que os projetos não deixarão de tramitar pela Procuradoria da Casa, mas sim, ao findar o
prazo estipulado de 30 dias, será encaminhado às Comissões caso não tenha recebido o parecer prévio.  

Por almejarmos um trâmite célere e de forma proveitosa nesta Casa, esta Relatora entende que o Projeto de
Resolução e a Emenda 01 são completamente meritórios, por serem de grande interesse para a nossa Casa
Legislativa.

Assim sendo, no mérito, dou parecer pela APROVAÇÃO do presente Projeto de Resolução e a Emenda 01. 

                                    Sala das Sessões, 29 de
outubro de 2021.

                                    Vereadora Fernanda
Barth

                                                      Relatora
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