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Determina a substituição dos
controladores de velocidade -- pardais --
instalados nas vias púbicas do Município
de Porto Alegre por redutores eletrânicos
de velocidade -- lombadas eletrânicas.

Vêm a esta Comissão, para parecer, o Prometo em epígrafe, de autoria
do vereador Claudio Janta, e a Emenda n' 0 1 , de autoria do vereador Dr. Thiago.

O presente prometo visa a substituição dos controles de velocidade

instaladas nas vias públicas do Município de Porto Alegre por redutores eletrânicos
de velocidade.

E o relatório

A Procuradoria desta Casa, no parecer n' 62/1 7, fl.l l entendeu que a
matéria objeto do prometo de lei em exame se insere no âmbito do exercício do
poder atribuído a competência municipal, inexistindo óbice jurídico à tramitação.

A Comissão de Constituição e Justiça -- CCJ, no parecer n' 40/1 7, fls.
13/15, com base no artigo 52, $ 2', inciso 1, alínea "a'', ''l'' opinou pela inexistência
de óbice de natureza jurídica para a tramitação do Prometo e da Emenda 01 do
Relator.

A CEFOR no parecer n' 046/17, f. 18, ante os argumentos
apresentados pela CCJ e pela Procuradoria da Casa concluiu pela aprovação do
Prometo e da Emenda 0] .

A Comissão de Urbanização, Transportes e Habitação no parecer n'
2 1 /23 manifestou-se pela aprovação do Prometo e da Emenda 01 .] 42/1 7, fls

No parecer n' 008/]9 de f]s. 3]/32 da CEDECONDH ratiHicando o
entendimento dos pareceres já emitidos opina pela aprovação do Prometo e da
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Emenda n' 01

Por fim, a Comissão de Saúde e Meio Ambiente no parecer n' 0 1 4/] 9
de fls, 34/35, ao analisar e avaliar o mérito da preposição, uma vez que a proposta
visa apenas substituir equipamentos de controle de velocidade, conclui pela
aprovação do Prometo e da Emenda n' 0 1 .

O presente Prometo e Emenda n' 01 determina a obrigatoriedade de
substituição dos controladores eletrõnicos e, estipula prazo para a sua realização, a
Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e do Mercosul -- CEFOR
manifesta-se pela rejeição do presente Prometo e da Emenda n' 01 .

Sala de Reuniões, 12 de abril de 2019
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