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COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS, ORÇAMENTO E DO MERCOSUL

PARECERN' 049/19-CEFOR

Cria o Programa Sala Verde no Município
de Porto Alegre.

Vem a esta Comissão, para parecer, o Projeto em epígrafe, de autoria
do vereador Dr. Thiago.

O presente prometo tem por finalidade assegurar às gerações futuras
um meio ambiente saudável, capaz de garantir uma vida digna aos cidadãos, por
meio de um desenvolvimento sustentável.

A Procuradoria desta Casa, no parecer prévio n' 165/14, por força do
artigo 94, inciso IV e X da Lei Orgânica, informou que compete privativamente ao
Chefe do Poder Executivo realizar a administração municipal.

O autor do presente prometo apresentou contestação, nos autos de fls
1 6.

A Comissão de Constituição e Justiça -- CCJ, no parecer n' 204/14, fl.
18, concluiu pela existência de óbice de natureza jurídica para tramitação do
P rojeto .

A CEFOR, parecer n' 182/14, fl. 21/22, considerando o mérito do

projeto e as fundamentas apreciações anteriores, manifestou-se pela aprovação do
Prometo.

Considerando o teor dos Pareceres exarados pela CCJ e CEFOR e,
considerando, de igual modo, o que cabe a CECE, manifesta-se pela rdeição do
Prometo.

Neste mesmo sentido, opinou a COSMAM pela rejeição do prometo

Nos pareceres 054/16, fls. 39/40, a CEFOR concluiu pela aprovação.
parecer n' 016/17, fls.45/49, desta mesma Comissão, avaliadas asJá 0
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considerações apresentadas pela Procuradoria da CMPA e pelas comissões
pemlanentes, adicionando-se os aspectos arguidos nesta comissão, opina pela
rejeição do Prometo.

E o relatório

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

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

Relator

Aprovado pela Comissão em ,Jq.o.g,7q

.A
ato - P@Vereador Airto residente

/RE


