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COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS, ORÇAMENTO E DO MERCOSUL

PARECERN' Ol6/19-CEFOR

Inclui art. 23-A na Lei n' lO.199, de ll de
junho de 2007 - Estatuto do Pedestre -, e
alterações posteriores, dispondo sobre a
aplicação de 80% do montante arrecadado
com multas de trânsito em políticas
públicas para quem anda a pé.

Vem a esta Comissão, para parecer, o Prometo em epígrafe, de autoria
do vereador Marcelo Sgarbossa.

O presente prometo tem como objetivo disponibilizar maior volume de
recursos para fomentar e estimular a implantação/implementação do Estatuto do
Pedestre, notadamente, e para por em prática a execução de projetos, programas,
ações ou atividades destinadas a planear, executar e avaliar políticas públicas, bem
como programa e ações educativas no trânsito e de infraestrutura orientados à
moderação da velocidade, à acessibilidade universal e à segurança dos pedestres,
previstas inclusive, em legislações esparsas complementadoras deste Estatuto.

A Procuradoria desta Casa, no parecer prévio de fl. 08, por força do
artigo 94, inciso Xll, informou que compete privativamente ao Chefe do Poder
Executivo realizar a administração municipal, preceito que, vênia concedida, resta
afetado pelo conteúdo normativo da proposição, por implicar disposição de receitas
municipais.

A Comissão de Constituição e Justiça CCJ, no parecer n' 292/13, fl.
10, concluiu pela existência de óbice de natureza jurídica para tramitação do
Projeto .

A CEFOR, parecer n' 044/]4, fl. 13, pelas razões expostas concluíram
pela rejeição do Prometo.

Já a CUTHAB, parecer n' 168/14, fl. 16, declarou ser meritório,
concluindo pela aprovação do Prometo. O mesmo foi o entendimento da Comissão
de Educação, Cultura, Exporte e Juventude no parecer n' 193/14, fl. 19, pela
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aprovação.

Pela aprovação, por entender meritória a proposta, manifestou-se a
CEDECONDH.

A CEFOR, parecer n' 71/15 e 018/18, fl. 25/26 e
respectivamente, consideradas as atribuições estabelecidas no artigo
Regimento, concluíram pela rqeição.

31/32,
37 do

E o relatório

Considerando os apontamentos realizados, a Comissão de Economia.
Finanças, Orçamento e do Mercosul -- CEFOR, acompanha o entendimento da
Procuradoria desta Casa, bem como da Comissão de Constituição de Justiça -- CCJ,
opinando pela rejeição do Prometo.

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

Vereador Mauro Pinheiro,
Relator.

Aprovado pela Comissão em Jq. 02.1 ci
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Presidente
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