
PARECER CCJ

À CONTESTAÇÃO

Vem a esta Comissão, a contestação ao parecer dado ao Projeto de Lei em epígrafe, de autoria
do Vereador Leonel Radde. 

Reafirmando o que já havíamos relatado em parecer anterior de forma sucinta, objetiva e complementar,
versaremos sobre a inconstitucionalidade da matéria.

Conforme já explanado, em que pese a relevância da matéria e a louvável intenção do nobre legislador, o teor
da matéria sai da esfera legislativa e invade a iniciativa do Senhor Prefeito Municipal o qual a organização,
funcionamento e prestação de serviços realizados pela Guarda Municipal, classificando-se tal mérito de
competência do Poder Executivo municipal em tutelar sobre o mérito. Portanto conforme o parágrafo acima,
o Município (Poder Executivo) deve praticar atos concretos de administração.

Para concluir, referente ao requerimento, objeto desta contestação, cabe a esta comissão em suas atribuições
regimentais emitir pareceres sobre os aspectos constitucionais, legais e regimentais, não cabendo a este ou
qualquer membro desta comissão, independentemente de posição favorável ou contrária, o julgamento do
mérito nesta fase de tramitação da matéria.

Portanto, reiteramos o parecer anterior, quando entendemos ser inconstitucional a matéria e nos
manifestamos pela existência de óbice jurídico à tramitação do Projeto.

Documento assinado eletronicamente por Nadia Rodrigues Silveira Gerhard, Vereadora, em
13/05/2022, às 11:19, 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 0382173 e o código CRC D025A41B.

Referência: Processo nº 208.00202/2021-59 SEI nº 0382173

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 155/22 – CCJ con�do no doc 0382173 (SEI nº 208.00202/2021-59 – Proc. nº
0743/21 - PLL nº 303), de autoria da vereadora Comandante Nádia, foi APROVADO através do Sistema de
Deliberação Remota no dia 17 de maio de 2022, tendo ob�do 05 votos FAVORÁVEIS e 02 votos
CONTRÁRIOS, 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: CONTRÁRIO

Vereador Márcio Bins Ely: CONTRÁRIO

Vereador Mauro Pinheiro: FAVORÁVEL

Documento assinado eletronicamente por André Luís Tovo Rodrigues, Assistente Legisla�vo, em
20/05/2022, às 10:46, 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 0385639 e o código CRC 0FBA4EF5.

Referência: Processo nº 208.00202/2021-59 SEI nº 0385639

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

