
PARECER COSMAM

I. RELATÓRIO

Vem a esta Relatora, para parecer, o projeto de lei de autoria do Ver. José Freitas que altera o caput do art.
3º da Lei nº 9.001, de 18 de novembro de 2002 – que dispõe sobre a oficialização do Brique de Sábado
da Avenida José Bonifácio no Município de Porto Alegre e dá outras providências –, modificando o
espaço de utilização do Brique de Sábado da Avenida José Bonifácio, e revoga a Lei nº 9.258, de 12 de
novembro de 2003.

 

II. FUNDAMENTAÇÃO

Trata-se de Projeto de Lei de iniciativa parlamentar que altera o caput do art. 3º da Lei nº 9.001, de 18 de
novembro de 2002 – que dispõe sobre a oficialização do Brique de Sábado da Avenida José Bonifácio
no Município de Porto Alegre e dá outras providências –, modificando o espaço de utilização do
Brique de Sábado da Avenida José Bonifácio, e revoga a Lei nº 9.258, de 12 de novembro de 2003.

De acordo com o parecer da procuradoria, a lei que se pretende alterar a destinação, delimitação e uso
de área pública para realização do Brique de Sábado também é de iniciativa parlamentar conforme
informação retro 0343656. Ou seja, a inconstitucionalidade da proposta em questão só se manifesta na
medida que se entenda também inconstitucional a Lei nº 9.001/02 uma vez que oriunda de projeto de
lei de iniciativa parlamentar. 

  

III. CONCLUSÃO

Considerando que o parecer da procuradoria 0398709 elucida que a presente proposição apresenta vício de
inconstitucionalidade, e o parecer da CCJ 0409633 concluí por não haver qualquer óbice constitucional e
infraconstitucional à tramitação da proposição em tela, manifesto pela aprovação do projeto, uma vez que o
evento cultural estará apto a receber, artesanato, artes e gastronomia das 9 da manhã às 16 horas.

 

 

Documento assinado eletronicamente por Maria de Lourdes dos Santos Sprenger, Vereadora, em
09/08/2022, às 17:12, 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 0424504 e o código CRC 1063C919.

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


Referência: Processo nº 034.00380/2021-91 SEI nº 0424504
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CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer nº 047/22 – Cosmam – contido no doc 0424504 – (SEI nº 034.00380/2021-91 –
Proc. nº 0882/21 – PLL 375/21), de autoria da vereadora Lourdes Sprenger, foi APROVADO através do
Sistema de Deliberação Remota no dia 10 de agosto de 2022, tendo obtido 04 votos FAVORÁVEIS e 00
votos CONTRÁRIOS, conforme Relatório de Votação abaixo: 

➥ CONCLUSÃO DO PARECER: pela aprovação do Projeto 

• Vereadora Cláudia Araújo (presidente) – FAVORÁVEL 
• Vereadora Lourdes Sprenger (vice-presidente) – FAVORÁVEL 
• Vereador Aldacir Oliboni – FAVORÁVEL 
• Vereador José Freitas – FAVORÁVEL 
• Vereadora Mônica Leal – (não votou) 
• Vereadora Psicóloga Tanise Sabino – (não votou) 

#GVLS=A

 

Documento assinado eletronicamente por Oli Carlos Ferreira Barbosa, Assistente Legisla�vo, em
12/08/2022, às 10:33, 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 0425997 e o código CRC 7B2071EF.

Referência: Processo nº 034.00380/2021-91 SEI nº 0425997

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

