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COMISSÃO DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

. PARECER N' 0á7/t9- COSMAM

Propõe a alteração do art.7' e inclui o
art.8'-A na Lei n' l0.260, de 28 de se-
tembro de 2007, e alterações posteriores,
destinando recursos para a construção e
a manutenção e área para a implementa-J
ção de estacionamentos de bicicletas gra-
tuitos.

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

:- .:: : .

Objetiva o presente prometo a alteração da Lei n' l0.260, de 28 de se-
tembro de 2007 e suas alterações posteriores para, coM parte dos valores da arre
éadação dos estacionamentos temporários remunerados, construir e manter estaca.
onamentos para bicicletas gratuitos em 5% (cinco por cento) do espaço daquelas

Em análise da Procuradoria da Casa foi informado que está em trami-
tação neste legislativo o PLL 0185/16, Processo n' 1869/16, de autoria do Verea-
dor João Boséo Vaz, que trata do mesmo assunto. Foi considetadà a possibilidade
de alteração do prometo em epígrafe por meio de emenda ou apresentação de subs-
titütivól

O Vereador proponente se manifestou alegando que as proposições
são diversas.

: A Procuradoria voltou a se pronunciar atacando o mérito d(i prometo,

argumentando quç: o artigo I' do Prometo de Lei em pauta, áo dispor sobre aplica-
ção de rendas públicas, viola o disposto no art. 94, incisos IV, Vll e Xll, da Lei
Orgânica do Município, que d:etermina competência privativa ao Prefeito para rea-
lizar gestão do Município. ,
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PARECEM N' CZ7 /19 - CÓSMAM

A Comissão de Constituição e Justiça CCJ -, através do parecer n'
1 1 8/19, tendo sido relator o Vereador Cassio Trogildo, acompanhando o entendi-
mento da procuradoria, concluiu pela existência de óbice de natureza jurídica para
tramitação do projeto.
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É o relatório

No que toca a esta Comissão em específico, este relator se filia ao en
rendimento da Procuradoria e da CCJ e entende que hão há viabilidade jurídica de
tramitação frente ao arcabouço legal vigente, notadamente no que tange a compe
tência privativa do Prefeito para legislar sobre para legislar sobre aplicação de
rendas do Município e sua gestão, nos termos do art. 94, incisos IV, Vll e Xll, da
Lei Orgânica, assim somos pela rejeição do Prometo pela existência de óbice jurí-
dico aos termos do mesmo. g
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,/Sala de Reuniões, 5 de agosto de 2019. /
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/Aprovado pela Comissão em C)Z- - .Z. .í3

Vereador Joga fitas -- Vice-Presidente

/OCFB


