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PARECER Nº  
PROCESSO Nº 014.00044/2021-69
INTERESSADO:
  

 

PARECER Nº

PROCESSO Nº: 014.00044/2021-69

  

 

Altera a denominação do Capítulo V, inclui arts.
11-A a 11-J e revoga os arts. 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21 e 22 da Resolução nº 1.319, de
18 de julho de 1996 – que ins�tui o Código de
É�ca Parlamentar –, criando a Comissão de É�ca
Parlamentar.

  

Vem a estas Comissões CCJ, CEFOR, CUTHAB, CEDECONH, COSMAM, para parecer, o Projeto de Lei
01233/2021 - PR 70, SEI 014.00044/2021-69, em epígrafe, de autoria da Mesa Diretora.

O presente projeto visa alterar a Resolução nº 1.319 de 18 de julho de 1996 – Código de Ética Parlamentar
da Câmara Municipal de Porto Alegre, instituindo a Comissão de Ética Parlamentar.

A Mesa da Câmara Municipal de Porto Alegre, no exercício de competência privativa que lhe é atribuída por
meio do art. 15, inc. I, al. a, item 1, do Regimento deste Legislativo e tendo em vista atribuição institucional
exclusiva do Parlamento Municipal, estabelecida pelo art. 57, incs. XV e XVIII, da Lei Orgânica do
Município de Porto Alegre, bem como pela Constituição Federal, art. 51, inc. IV, aplicável por simetria, que
confere ao Poder Legislativo competência privativa para dispor sobre a criação, a transformação ou a
extinção de cargos, empregos e funções dos seus serviços, além de outras atribuições, apresenta ao egrégio
Plenário o presente Projeto de Resolução, por meio do qual propõe a criação da Comissão de Ética
Parlamentar.

A Vereadora Claudia Araújo apresentou emenda nº 1, que inclui a representatividade da Procuradoria
Especial da Mulher, na Comissão de Ética Parlamentar, em casos que tratem de violência contra as
Vereadoras e Servidoras da Casa Legislativa.

A Procuradoria da Casa, no Parecer nº 859/21, manifestou-se no sentido de que a matéria objeto da
proposição se insere no âmbito de competência municipal, inexistindo, portanto, óbice à tramitação da
matéria.



Quanto à emenda 1, de autoria da Vereadora Cláudia Araújo – encaminhamos pela existência de óbice de
natureza jurídica, por violar o regimento interno “resolução 11/78, atualizado R2607, mais especificamente
art. 15, inciso I, alínea A), item 1, em que dispõe que compete privativamente à mesa diretora desta casa
propor sobre a sua organização e funcionamento. Assim, em se tratando de uma criação de uma comissão de
ética parlamentar para esta casa, tal fato influenciará diretamente nas atividades ordinárias da Câmara
Municipal.

Assim, este Relator, acompanha o Parecer da Procuradoria, com a recomendação da apreciação da
proposição em Plenário, e concluímos pela inexistência de óbice de natureza jurídica para a tramitação
do Projeto e pela existência de óbice de natureza jurídica para tramitação da emenda 01; e, no mérito,
pela aprovação do projeto e desaprovação da emenda nº 01.

Documento assinado eletronicamente por Mauro Roberto Pinheiro, Vereador, em 15/12/2021, às
16:41, 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 0317544 e o código CRC 04700DA8.

Referência: Processo nº 014.00044/2021-69 SEI nº 0317544

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 Conjunto nº 111/21 –
CCJ/CECE/CEFOR/CUTHAB/CEDECONDH/COSMAM con�do no  doc 0317544  (SEI nº 014.00044/2021-
69 – Proc. nº 1233/21 - PR nº 070), de autoria do vereador Mauro Pinheiro, foi APROVADO em votação
simbólica durante Reunião Conjunta Extraordinária da Comissão de Cons�tuição e Jus�ça, da Comissão
de Educação, Cultura, Esportes e Juventude, da Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e do
Mercosul, da Comissão de Urbanização, Transportes e Habitação, da Comissão de Defesa do Consumidor,
Direitos Humanos e Segurança Urbana e da Comissão de Saúde e Meio Ambiente, realizada pelo Sistema
de Deliberação Remota no dia 15 de dezembro de 2021. 
CONCLUSÃO DO PARECER: Pela inexistência de óbice de natureza jurídica para tramitação do Projeto e
pela existência de óbice de natureza jurídica para tramitação da Emenda nº 01 e, quanto ao mérito, pela
aprovação do Projeto e pela rejeição da Emenda nº 01.

Documento assinado eletronicamente por André Luís Tovo Rodrigues, Assistente Legisla�vo, em
16/12/2021, às 11:59, 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 0317894 e o código CRC 14067C5C.

Referência: Processo nº 014.00044/2021-69 SEI nº 0317894

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

