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COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, DIREITOS HUMANOS E
SEGURANÇAURBANA

PARECERN'vuu/19--CEDECONDH
AO PROJETO E À EMENDA N' OI

Inclui a efeméride Semana de Combate à
Corrupção no Anexo da Lei n' l0.904, de
31 de maio de 2010 -- Calendário de Datas

Comemorativas e de Conscientização do
Município de Porto Alegre --, e alterações
posteriores, na semana que incluir o dia 9
de dezembro.

Vem a esta Comissão, para parecer, o Prometo em epígrafe e a Emenda
n' 01 , ambos de autoria do vereador José Frestas.

A Procuradoria da Casa, por meio de seu representante, no Parecer n'
50/20] 9, manifestou que:

"A proposição em questão pretende tornar, no caso, tais
ações educativas obrigatórias com a participação do
Executivo. O que, ao nosso ver, viola o princípio da
harmonia e independência entre os poderes. na medida que
compete ao Poder Executivo, privativamente, a
administração dos bens públicos e dispor sobre a

organização e o funcionamento da Administração
Municipal (art. 84, VI, "a" da CF) ".

Visando ''ajustar o projeto, conforme o parecer da Procuradoria", o
proponente apresentou a Emenda n'. 0 1 , suprimindo o art. 2' do presente Projeto,

Ato contínuo, os membros presentes da CCJ acompanharam o voto
favorável do relator, no Parecer n' 96/19, "pela inexistência de óbice de natureza
jurídica para a tramitação do Projeto e da Emenda n' 0 1 ''

Em seguida, o presente Prometo foi encaminhado à CEDECONDH para
parecer, designando-se como relator o vereador que este subscreve.

É o relatório, sucinto



CâmarêJWunicipal
dePorto '
Alegre

PROC. N' 0012/19
PLL N' 008/19

FI.2

PARECERN'06L/j9-CEDECONDH
AO PROJETO E A EMENDA N' O]

De acordo com o parecer anteriormente aprovado, concluímos pela
aprovação do Projeto de Lei e Emenda n' 0 1 .

Sala de Reuniões, 13 de maio de 2019

Aprovado pela Comissão em 2:1 - 05 - Z.O.t'3

Vereador Moisés Barboza Presidente

Vereador Comissário Ratão Oliveira -- Vice-Presidente

Vereadora Fernanda Jardim
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