
PARECER CCJ

Fica incluída a efeméride da "Mês de Incen�vo à Reciclagem" no Calendário de Datas Comemora�vas e de
Conscien�zação do Município de Porto Alegre – Lei nº 10.904, de 31 de maio de 2010.

 

Vem a esta Comissão, para parecer, o Projeto de Lei em epígrafe, de autoria do vereador José Freitas.

O Projeto visa incluir a efeméride da "Mês de Incen�vo à Reciclagem" no Calendário de Datas
Comemora�vas e de Conscien�zação do Município de Porto Alegre – Lei nº 10.904, de 31 de maio de
2010.

A douta Procuradoria da Casa analisou o teor da presente proposta, onde aduz que, observado o disposto
no art. 5º da Lei 10.904/10, e tratando-se de matéria de interesse local não vislumbra óbice de natureza
jurídica à tramitação do projeto de lei em questão.

Contudo, salvo pelo disposto nos arts.  2º e 3º do projeto, não vislumbro óbice de natureza jurídica que
impeça a  tramitação da proposição legisla�va em questão uma vez que ajustes poderão ser feitos antes
de sua eventual aprovação com adequação na redação e exclusão dos arts. 2º e 3º.

É o sucinto relatório.

O projeto em analise está em consonância com a Lei nº 10.904, de 31 de maio de 2010, estabelecendo
todos os requisitos necessários para sua tramitação.

Também, a alteração sugerida pela procuradoria com a devida supressão dos ar�gos 2º e 3º
foi realiza com a inclusão da emenda de nº 01. Nesta mesma senda, a emenda de nº 02 foi incluída 
alterando a ementa e o caput do art. 1º da proposição, alterando a efeméride de semana para mês de
conscien�zação o objeto da matéria e por fim, também suprime o art. 4º  que previa a revogação da
Lei 11.669, de 27 de agosto de 2014, quando tal ação já se faz desnecessária com a alteração proposta
por esta mesma emenda.

Diante disso, esta Comissão se manifesta pela inexistência de óbice jurídico à tramitação do Projeto e
das emendas de nº 01 e 02.  

Documento assinado eletronicamente por Clàudio Janta, Vereador, em 03/03/2022, às 14:40,
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 0347877 e o código CRC 02260089.

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


Referência: Processo nº 034.00486/2021-95 SEI nº 0347877
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CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer nº 027/22 – CCJ con�do no doc 0347877 (SEI nº 034.00486/2021-95 – Proc. nº
1210/21 - PLL nº 538), de autoria do vereador Claudio Janta, foi APROVADO através do Sistema de
Deliberação Remota no dia 08 de março de 2022, tendo ob�do 06 votos FAVORÁVEIS e 00 votos
CONTRÁRIOS, conforme Relatório de Votação abaixo: 
CONCLUSÃO DO PARECER: Pela inexistência de óbice de natureza jurídica para a tramitação do Projeto e
das Emendas nos 01 e 02.

Vereador Claudio Janta – Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Ramiro Rosário  – Vice-Presidente: FAVORÁVEL

Vereadora Comandante Nádia: FAVORÁVEL

Vereador Felipe Camozzato: FAVORÁVEL

Vereadora Carla Ribeiro: FAVORÁVEL

Vereador Márcio Bins Ely: NÃO VOTOU

Vereador Mauro Pinheiro: FAVORÁVEL

Documento assinado eletronicamente por André Luís Tovo Rodrigues, Assistente Legisla�vo, em
10/03/2022, às 17:25, 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 0351701 e o código CRC 660D1AE0.

Referência: Processo nº 034.00486/2021-95 SEI nº 0351701

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

