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COMISSÃO DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

PAjiECER N' 0Ü' /19 - COSMAM
AO PROMETO E À EMENDA N' OI

Inclui o inc. XI no art. 10 da Lei n' 8.279,
de 20 de janeiro de 199 -- que disciplina o
uso do Mobiliário urbano e veículos pu-
blicitários nõ Município e dá outras pro-
vidências -, e alterações posteriores, in-
cluindo tela em fachada, .luminosa ou
iluminada, no rol de elementos de comu-
nicação visual ou audiovisual utilizados
para transmitir anúncios ao público con-
siderados veículos de divulgação ou veí-
culos.

Vêm a esta Comissão, para parecer, o Projeto ém Epígrafe e a Emenda
n' 0 1 , de autoria da vereadora Mânica Leal.i::N'.

A Procuradoria manifestou pela existência de previsão legal para atum

ação do legislador municipal, não vislumbrando inconstitucionalidade ou ilegali
dade naproposição.

. : :'. ?::.l:?l .i';: i: '.'

:': -: :::' '
.'.:i '.-,; ;.

.i.'i'i .'-l'';.I'.'; .'.''.-.::'.:..'i-
-l..:'.?'.;i'-'.'.. - -'.' :'.-l::.: ".' :

'i i :'l .:.'

::i: ':: "-:' '.::- :.i.;i 'ii'. .;i l .';
Em seu parecer, á Comissão de Constituição e Justiça -- CCJ -- maxi

testou-se pela inexistência de óbice de natureza jurídica para a tramitação do Pro-
jeto e Emenda n' 01 . A Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e do Merco-
sul -- Cefor -- manifestou-se em parecer pela aprovação do Prometo e da Emenda n'
OI . Mesma opinião exarada pela Comissão de Educação, Cultura Esporte e Juven-
tude - Cede -- em seu parecer.

É o relatório, sucinto
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PAjiECER N' ÍZ? /19 - COgMAM
AO PROJETO E A EMENDA N' OI

Considerando ós aspectos técnicos e legais, concluímos pela aprova
ção do Prometo e da Emenda n' 0 1 nesta fase de sua tramitação.
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Sala de Reuniões, 29 de julho de 2019
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