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Altera bs*jncs. l e ll do parágrafo Úhiéo do

art. 2' .da Lei,ii' 11.533, de 2 de janeiro de
2014 -= que cria o Programa ParadÉI.

Segura e levo.ga a Lei n' 8.49.3, de 18 de
maio de 2000 :-, alterando bs horários eth:.

que óão se aplicam o embarque e o
desembarque de passageiros fora das
paradas regulamenta res.

Vem a esta Comissão, para parecer, o Projeto em epígrafe, de autoria
do vereador Moisés Barboza. - '

4

Enviado à Procuradoria da Câmara Municipal lde Porto Alegre,.esta
emitiu o Parecer Prévio (í1. 06), opiQando que ''a matéria examinada se insere no
âmbito de çompétência municipal'', e'' após exárne diz nada existir que impeça a

tramitação, ou seja, pelainexistênciade óbice. * : . l

Encaminhado à Comissão de Constituição Q Justiça (CCJ), esta emitiu
seu Parecer pela inexistência de. .(Sbiêe .-de natureza jurídica que impeça sita
tramitação.

Encaminhado à Comissão de' Economia, Finanças,. Orçamento e do
:MERC'OSUL (CEFOR) para parecer, esta emitiu seu Parecer pela aprovação. :

Encaminhado à Comissão de Urbanização, Transportes e Habitação

(CUTHAB) para parecer, esta em.itiu seu Paréàm- pela aprovação.

Encaminhado à Comissão de Educação, ICultura, Esporte e Juventude
(CECE) para parecer, esta emitiu seu Parecer pela aprovação.

Encaminhado à. Comissão de Defesa do Consumidor, Diréit(is
Humanos .e Segurança Urbana (CEDECONDH) para parecer, esta emitiu geu

Parêcerpela aprovação.. /
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Encamióhadó o presente Projeto a esta Comissão para parecer, após
exame e análise, se constata .que o referido.Píojeto se ihsére nas exigências legais
para exame desta Comissão, conforme art. 41 do Regimento Intemo dq CMPÀ: l

Art. 41. Compete à Comissão de Saúde e Meio Ambiente
examinar e emitir parecer sobre:

\rlll- planeamento e proJetos urbanos;

Na distribuição, foi designado como Relator o Vereador que

J

subscreve.

E ó relatório, sucinto.

Desta forma, a Comissão de Saúde e Meio Ambiente, frente aos
pareceres: anteriores, muito bem fundamentados, se soma a esses para também

opinar pela aprovação do.Prometo.

Sala de Reuniões, 12 de fevereiro de 2019
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