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COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, DIREITOS HUNIANOS E
SEGURANÇAURBANA

PARECER N' 01 {/19 CEDECONDH

Institui o Paz na Escola, programa de
ação multidisciplinar e de participação
comunitária para a prevenção e o controle
da violência nas escolas do Município de
Porto Alegre, determina sua
implementação por meio da criação de
Equipe de Trabalho em cada unidade
escolar, define atribuições dessa Equipe,
incumbe a Secretaria Municipal de
Educação de criar núcleo central e núcleos
regionais para coordenar as ações deste
Programa e dá outras providências.

Vem a esta Comissão, para parecer, o Prometo em epígrafe, de autoria
da vereadora Neuza Canabarro.

Conforme entendimento vertido pelo Parecer da Procuradoria desta
Casa (fl. 04-A), em que pese a competência do município para tratar do assunto, o
referido Projeto fere a competência privativa do Chefe do Poder Executivo, art. 94,
incs. IV, Vll e XJI da LOMPA, trazendo a não observação do princípio da
independência dos poderes, art. 2' da CF e art. 2' da LOMPA.

Encaminhada para a CCJ, a análise vertida pela Comissão de
Constituição e Justiça CCJ (fl. 1 8/19), relator vereador Almerindo Filho, foi no
sentido de haver óbice de natureza jurídica para a tramitação do Projeto.

Notificada (fl. 20), a vereadora apresentou contestação (fls. 21/26)
arguindo em tese que o Prometo não fere o Princípio da ]ndependência dos Poderes,
nem tampouco causa atribuição ao Município.

Da contestação ao Parecer (fls. 27/28), novamente o Parecer foi pela
rejeição do projeto diante da existência de óbice de natureza jurídica.

@
Já a Comissão de Economia, finanças, Orçamento e do MERCOSUL
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-- CEFOR, parecer de fls. 30/3 1, de relatoria do verador Luiz Braz, manifestou-se
pela aprovação do Projeto, afirmando que a matéria é importante e que, mesmo a
vereadora tendo exorbitado dos limites legais, os mesmos poderiam ser corrigidos
por emenda, restando ''empatado'' o parecer.

Ainda, nas fls. 33/34, a Comissão de Urbanização, Transportes e
Habitação -- CUTHAB -- emitiu parecer, de relatoria do vereador Ervino Besson.

pela aprovação do referido Prometo, tendo em vista a possibilidade de criação de
emendas supressivas dos óbices.

Na fl. 36, consta ainda o pedido de diligências por parte da vereadora
Margarete Moraes, para que o Executivo se manifestasse acerca da existência de
iniciativas relativas ao tema abordado.

Arquivado o projeto, foi desarquivado em 2017, por pedido do
vereador Marmelo Sgarbossa(fl.38).

Em resposta, fls. 43/44, o Poder Executivo se manifesta afirmando
que a SMED possui equipe de Assistentes Sociais e Psicólogos na Assessoria
Técnica e Articulação em Rede (ATAR) com objetivo de articular a educação com
outras polícias, em especial saúde e assistência social, nas Redes de Proteção à
Infância e Adolescência.

Ainda, que há acompanhamento junto às escolas municipais dos casos
de violência nos territórios e enfrentamento à infrequência escolar.

Ressaltou por flm o Executivo, que há Programa de Saúde na Escola,
do Ministério da Educação, em parceira com o Ministério da Saúde que prevê
ações de promoção da cultura da paz e prevenção de diferentes formas de
violência.

Por flm, nas fls. 45/47, a Comissão de Educação, Cultura, Exporte e
Juventude -- CECE emitiu parecer, de relatoria do vereador Reginaldo Pujol, pela
rejeição do referido Prometo.

E o relatório

Em análise ao Prometo apresentado pela nobre vereadora, observa-se
meritório o tema, diante de inúmeros casos, embora já passados ]2 anos da
apresentação do mesmo.«
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Entretanto, o mesmo pretende realizar ato administrativo próprio do
Poder Executivo, interferindo no princípio da separação dos poderes.

Ademais, conforme já explicitado diante do pedido de diligências, o
Poder Executivo tem enfrentado a matéria através do seu capacitado corpo técnico,
com assistentes sociais e psicólogos, bem como através dos programas existentes
do Ministério da Educação e da Saúde.

Sendo assim, encaminha-se este Parecer para, diante da existência de
óbice jurídico e do enfrentamento da matéria pelo Poder Executivo, a consequente
rejeição do presente Prometo.

Sa[a de Reuniões, 2] de fevereiro de 2019

Aprovado pela Comissão em "2é'' O.,2 . c>2O.J'3

VergaVereador Jogo Bosco Vaz

Vereador Comissário RaBao Oliveira Vice-Presidente
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