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COMISSÃO. DE SAÚDE. E MEIO AMBIENTE

PARECER N' 0H-q /i9 - coSMÂM
AO PROJETO E A EMENDA N' OI

l

botei.mina a substituição . dos controlado-
res eletrânicos :de velocidade rdais --
instalados nas .vias. públicas do Município
de Porto Alegre pbr redutores eletrâúicJ)s
de velocidade -- lombadas êletrõnicas.
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Vem a esta Comissão, para parecem, o Prometo em: epígrafe, de autoria
do Vereador Cláudio Janta, é a Emenda n' 01, de aüt(iriadQ VereadorDr. Thiago.

O Prometo detemlinê a substituição dos controladores eletrântcos de
velocidade (pardais) instalados nas vias públicas do Município de Porto Alegre

por redutores de voldcidade -- l(imbadas eléttõnicas~l

A douta Procuradoria desta Casa, erh Parecer Prévio (fl. l l),concluiu
que a :matéria objeto da Proposição insere-se no âmbito das competências munici:
.pais, inexistindo óbice de naturezajurídica à tramitação do Prójeto...
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A Comissão de Constituição e Justiça --, após. analisar os as-
pectos legais, Constitucionais . e. regimentais :(fls. 13-15), também se manifestos
pela inexistência de óbice de natureza jurídica à tramitação.

A. Comissão dé .Defesa do Consumidor, Direitos Humanos e Seguran-
ça Urbana -- CEDECONDH -T, analisando o teor do PLL, bem como os pareceres
já emitidos, ratifica Q entendimento quanto a inexistência de óbice de natureza ju-
llLlll/C+.

É o relatório
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Assim, -esta Comissão, ao analisar e avaliar o .mérito dã proposição,
umavez que a proposta visa apenas substituir equipamentos de controle de Velo.ci-
dade, conclui peia alirovaçã:o do .Prometo e da'Emenda n' 01 . '
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Sala.de Reuniões, 14 de março de 2019

Aprovado pe.j?áCoi U«em 29-3 -2 a9.
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