
PARECER CCJ

Estabelece a divulgação de vagas de trabalho em shoppings e centros comerciais localizados no
Munícipio de Porto Alegre por meio de painéis afixados em locais de fácil acesso à população.

 

Vem a esta Comissão, para parecer, o projeto em epígrafe, de autoria do Vereador Kaká D’Avila.

O presente Projeto de Lei foi pensado com o intuito de amenizar a situação de desemprego e fome enfrentada
por muitas pessoas do nosso Município, agravada pela pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), em que
muito perderam seus empregos e tiveram aumentadas as dificuldades em suas famílias.  

A Procuradoria da Casa, no parecer nº 770/21 concluiu que:

“Isso posto, entendo que a proposta é incons�tucional.  ”

Notificado, o autor da proposição, deu ciência e não se manifestou.

É o relatório

Acompanhando o entendimento da Parecer da Procuradoria, tem-se que a proposição tem conteúdo
normativo que consubstancia interferência na liberdade de empresa incidindo em violação aos preceitos
constitucionais que resguardam a livre iniciativa e o livre exercício da atividade econômica (CF, artigo 170,
caput e § único; artigo 174).

Desta forma, considerando os apontamentos da Procuradoria da Casa e dos fundamentos expostos, a
Comissão de Constituição e Justiça conclui pela existência de óbice de natureza jurídica para a sua
tramitação.

Documento assinado eletronicamente por Mauro Roberto Pinheiro, Vereador, em 14/02/2022, às
17:31, 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 0341533 e o código CRC F4B7D371.

Referência: Processo nº 219.00070/2021-54 SEI nº 0341533

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 003/22 – CCJ con�do no doc 0341533 (SEI nº 219.00070/2021-54 – Proc. nº
0703/21 - PLL nº 287), de autoria do vereador Mauro Pinheiro, foi APROVADO através do Sistema de
Deliberação Remota no dia 16 de fevereiro de 2022, tendo ob�do 05 votos FAVORÁVEIS e
01 voto CONTRÁRIO, conforme Relatório de Votação abaixo: 
CONCLUSÃO DO PARECER: Pela existência de óbice de natureza jurídica para a tramitação do Projeto.

Vereador Claudio Janta – Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Ramiro Rosário  – Vice-Presidente: FAVORÁVEL

Vereadora Comandante Nádia: FAVORÁVEL

Vereador Felipe Camozzato: FAVORÁVEL

Vereador Leonel Radde: NÃO VOTOU

Vereador Márcio Bins Ely: CONTRÁRIO

Vereador Mauro Pinheiro: FAVORÁVEL

Documento assinado eletronicamente por André Luís Tovo Rodrigues, Assistente Legisla�vo, em
22/02/2022, às 16:24, 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 0344825 e o código CRC CBAFD3D4.

Referência: Processo nº 219.00070/2021-54 SEI nº 0344825

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

