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COMISSÃO DE SAlJDE' E MEIO AMBIENTE
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Revoga o parágrafo único do,art. 10$ da
Reso[yção n' ].178, de 16 de ju]ho de 1992
-- Regimento. dâ Câmara Municipal .de
Porto . Alegre -, e alterações- posteriores,
excluindo ekceção conferida ao Executivo
Municipal quanto aó cumprimento de
requisitos - para reapresentar matéria
constante de projeto de lei rejeitado nâ
mesma sessão legisl.atava.

Vem a esta Comissão, para parecer, o Prometo em epígrafe, de auto)ria
dos vereadores SoHia Cavedon, Adeli Sell, Aldêcir Oliboni, Marmelo Sgarbósia e
Femanda Melchíonna. ,

A presente Proposição visa alterar o Regimento da Câmara Municipal
de Porto Alegre, excluindo ó parágrafo único do artigo 1 09.

A Procuradoria. da Casa, em seu parecer prévio, entendeu não. haver
óbice à tramitação do Prometo, em que pese ter registrado uma importante \ /
consideração que será-apontada na sequênc.ia. . , - '-i''

A Comissão de Constituição e Justiça -- C(\J -- também.se manifestou
pela inexistência de óbice de natureza jurídica para a tramitação da Proposição.

A Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e do Mercosul
Cefor -- concluiu pela rejeição do Prometo.

Já na Comissão de Urbanização, Transportem e Habita'ção
resultou empatado .

Cuthab

E,.por Hm a Comissão de Educação, Cultura, EsporteÉ e dâ Juventude

optou pela rqeição do Prqeto. <iZI)
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Considerando que à Procuradoria desta Legislativo asseverou que a
revogação do dispositivo legal em comento reproduz outro artigo da Lei Orgânica
do Município, e que, portanto, a .revogação pleiteada terá pouco efeito prático,
caso não seja revogado também o dispositivo, de igual teor, da Lei Orgânica, êste
Relator, entende: que é pertinente tal registro o que desfavorece ã Proposição
Legislativaerhquestão. l . . , . .'

Sendo assim, somos pela rejeição do:Prometo

Sala de Reuniões:, 8 de abril de 2019
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Vereador Aldacir Oliboni
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