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PARECER Nº  
PROCESSO Nº 219.00070/2021-54
INTERESSADO:
  

 

PARECER Nº

PROCESSO Nº: 219.00070/2021-54

  

 

Vem a esta Comissão, para parecer, o Projeto de
Lei do Vereador Kaká Dávila, que 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 de Lei do Vereador Kaká Dávila, que 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.

A Procuradoria Legislativa, em suas razões, aduz q ue a proposta, apesar de meritória, tem conteúdo
normativo que interfere na liberdade de empresa, violando preceitos constitucionais da livre iniciativa e o
livre exercício da atividade econômica (CF, art. 170, caput e § único, art. 174).

Que não visualiza espaço para interferência estatal no caso proposto, pois o Município não tem competência
para legislar sobre direito civil e do trabalho. Que deve ser respeitada a forma de cada empresa divulgar e
selecionar seus colaboradores. Até mesmo o sigilo de contratação deve ser respeitado. A PL entende que a
proposta é inconstitucional.  

É anexado ofício externo da Abrasce/SP que reforça a inconstitucionalidade da proposição.

A CCJ oferece seu parecer, acompanha o parecer da PL e opina pela existência de óbice de natureza jurídica
para a tramitação da proposição.

Após, remessa à CEFOR para parecer, onde, após suas razões, manifestou-se pela Rejeição da Proposição.

Após, parecer da CUTHAB que após suas razões, manifesta-se pela aprovação do PLL.

É o Relatório.



26/08/2022 15:41 SEI/CMPA - 0427667 - Parecer

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=462014&inf… 2/2

Após análise da proposição, é correto fortalecer o Princípio da Separação e Independência dos Poderes e
entendemos que a proposição interfere na liberdade de contratação das empresas, violando preceitos
constitucionais, o que não podemos desconsiderar.

Assim, somos pela inconstitucionalidade da proposição o que nos leva a opinar pela sua rejeição.

Assim, este Relator manifesta-se pela rejeição da Proposição. 

 

                                                                                                                 Sala das Sessões, 12 de agosto de
2022.

                           

                                                                                                                          Vereador Airto Ferronato

                                                                                                                                            Relator

Documento assinado eletronicamente por Airto João Ferronato, Vereador, em 17/08/2022, às 10:58,
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 0427667 e o código CRC 52067BDF.

Referência: Processo nº 219.00070/2021-54 SEI nº 0427667

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 114/22 - CEFOR con�do no doc 0427667 (SEI nº 219.00070/2021-54 – Proc.
nº 0703/2021 - PLL nº 287), de autoria do vereador Airto Ferronato foi APROVADO através do Sistema de
Deliberação Remota, com votação encerrada em 26 de agosto de 2022, tendo ob�do 02 votos
FAVORÁVEIS 01 voto CONTRÁRIO, conforme Relatório de Votação abaixo:

 

CONCLUSÃO DO PARECER: pela rejeição do Projeto.

 

  Vereador João Bosco Vaz – Presidente: NÃO VOTOU

  Vereadora Mari Pimentel – Vice-Presidente: FAVORÁVEL

  Vereador Airto Ferronato: FAVORÁVEL

  Vereador Bruna Rodrigues: CONTRÁRIA

  Vereador Moisés Barboza:  NÃO VOTOU

 

Documento assinado eletronicamente por Rosemeri Essi, Assistente Legisla�vo, em 26/08/2022, às
12:16, 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 0431558 e o código CRC 47422329.

Referência: Processo nº 219.00070/2021-54 SEI nº 0431558

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

