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PARECER CCJ

Vem a esta Comissão, para exame parecer à Emenda n. 01 (0394568) do Vereador Leonel Radde.

Encaminhado à CCJ para parecer.

Designado este vereador que subscreve.

É o breve relato.

A emenda nº 01 altera a redação do art. 1º passando a vigorar conforme segue:
"Art. 1º Fica obrigatório o uso de câmeras corporais por todos os agentes da Guarda Municipal do
Município de Porto Alegre durante o exercício de suas a�vidades operacionais".

Altere-se, também,  o art. 2º, passando a vigorar conforme segue:

"Art. 2º As câmeras corporais deverão ser acionadas pelos agentes da Guarda Municipal no início e
desligados ao final de seu turno, conforme as diretrizes do protocolo operacional padrão
estabelecido".

Desse modo, resta demonstra que a alteração do ar�go 1º, ainda, gera obrigatoriedade da instalação dos
equipamentos em questão ao Poder Execu�vo, ou seja, criação de despesa.

Nesta senda, não se compõe permi�do o Poder Legisla�vo intervir direta e concretamente nas a�vidades
reservadas ao Poder Execu�vo, que pedem provisões administra�vas especiais manifestadas em ordens,
proibições, concessões, permissões, nomeações, pagamentos, recebimentos, entendimentos verbais ou
escritos com os interessados, contratos, realizações de materiais da Administração Pública e tudo o mais
que se traduzir em atos ou medidas de execução governamental. 

Desse modo, não há violação ao princípio da reserva de administração e ingerência indevida na
administração municipal, bem como violação do princípio da harmonia de independência entre os
poderes. As ações de competência do Execu�vo decorrerão da natureza das suas atribuições, não
havendo no presente Projeto de Lei proposta de alteração na estruturação dos órgãos públicos, ou nas
a�vidades administra�vas, ou criação de atribuições aos órgãos da Administração.

Portanto, nos manifestamos pela existência de óbice jurídico à tramitação da Emenda 01 e, embora o
mérito da proposição em tela não possa prosperar no âmbito legisla�vo desta municipalidade, aconselha-
se, ao autor da proposição, apresentá-la como indicação ao Poder Execu�vo, indicando a remessa do
mérito à esta Casa Legiferante, tendo em vista que esta não goza de competência orgânica de inicia�va
para prosperá-la, nos termos dos argumentos supramencionados. 

Documento assinado eletronicamente por Nadia Rodrigues Silveira Gerhard, Vereadora, em
21/06/2022, às 12:11, 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 0401168 e o código CRC 7D61B341.
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Referência: Processo nº 208.00202/2021-59 SEI nº 0401168
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Av. Loureiro da Silva, 255 - Bairro Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP 90013-901

CNPJ: 89.522.437/0001-07

Telefone: (51) 3220-4344 - h�p://www.camarapoa.rs.gov.br/

  

CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer nº 230/22 – CCJ con�do no doc 0401168 (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 05 de julho 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 da Emenda nº
01.

Vereador Claudio Janta – Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Ramiro Rosário  – Vice-Presidente: FAVORÁVEL

Vereadora Atena Beauvoir Roveda: CONTRÁRIO

Vereadora Comandante Nádia: FAVORÁVEL

Vereador Felipe Camozzato: FAVORÁVEL

Vereador Leonel Radde: CONTRÁRIO

Vereador Mauro Pinheiro: FAVORÁVEL

Documento assinado eletronicamente por André Luís Tovo Rodrigues, Assistente Legisla�vo, em
06/07/2022, às 23:00, 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 0409375 e o código CRC 49070F94.

Referência: Processo nº 208.00202/2021-59 SEI nº 0409375
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