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Deter:mina a .instalação; de dispositivo
que altere Q letreiro digital lüminosQ ex-
terno que indica linhas é bairros nos +éí:
nulos. dõ serviço de transporte coletivo ê
SQletivo municipal pára indicar ocorrên-
cia de assalto'.:e revoga a Lei Ro 7.340, de
15 de óutubfo de 1993.
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Veta a esta Comissão, para .parec.er, o Projéto eml epígrafe, de alitotia
do vereador José Freitàs.

A Procuradoria, ria fls. 07: manifestou que a proposição se insere nó
âmt)itõ da competência do Município, não visluúbfando óbice de Àaturéza jurídica
para sua tramitação., Ressalva, h(i entanto, a necessidade de: ajustes a gerem ícalir
zados nos contratos de concessão ho caso de aprovação da matéria.

Em seu parecer nas íli. 19 à, iãi , a Comissão de 'Congti:tuição e Justiça
-- CCJ .-- manifestou-se pela existência.de ób:ice detnaturéza jurídica,pata a tràúita-
çãodoProjeto., - ' , - .
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A Comissão de. Economia, Finanças, Orçamento e do: Mercosül -- Ce:
decondh -:, nas fls. 23 a 25, conclui Pala rejeição do Prometo argumentando que o,
mel;mo Foderiaonerar a Administração. pública ou os usuários do transporte cole-
tivo

Posteriormente, a Comissão de Urbanização, Transporte e }labitaÇão
-- Cuthab --; has fls. 27 e 28, conclui pela aprovação da matéria. Mesma opinião
exarada pela Comissão de Defesa do Consumídór, Direitos Humanos é.Seglirança
Púb[ica nas f]s. 30 e 3] .
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E o relatório, sucinto.

:? Cõngiderandó a importância do tema, entendemos tratar-se de medida
essencial que colabora coü a segurança pública de usuários dq transporte (Éoletivo
em Porto Alegre. Neste sentido, êoncltitímos pela aprovação dóProjeto.
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Sala dé Reuniões, 18 de !narço de 2019

Vereador Paulo Brum

/'

\.

/

f

/OCFB

h


