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COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, DIREITOS HUMANOS E
SEGURANÇAURBANA

PARECER N' Ã26 /]9 - CEDECONDH
AO PROJETO E À EMENDA N' OI.

Altera, 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, a denominação e o período da
efeméride Dia do Doador de Sangue para
Semana Municipal do Doador de Sangue, a
ser realizada na semana que incluir o dia
]4 dejunho.

Vem a esta Comissão, para parecer, o Projeto em epígrafe e a Emenda
n' 0] , ambos de autoria do vereador José Frestas.

A Procuradoria da Casa, por meio de seu representante, no Parecer n'
182/2019, manifestou que: ''observado o disposto no art. 5' da Lei ]0.904/]0, e
tratando-se de matéria de interesse local não vislumbro óbice de naturezajurídica à
tramitação do prometo de leí em questão, no que se refere ao disposto no art. l ', capuz.
Com relação aos demais dispositivos verifica-se quc se afastam do objeto principal
da norma e que consta na sua ementa''

Diante dessa manifestação, o proponente apresentou a Emenda n' 0].
sendo proposta para o cumprimento no disposto do Parecer Prévio 182/]9 da
Procuradoria da Câmara, excluindo-se os g$ 1' e 2' do art. 1 , excluindo-se também,
os ans. 2' e 3'

Ato continuo, os membros presentes da CCJ acompanharam o voto
favorável do relator, no Parecer n' 271/19, manifestando-se ''pela inexistência de
óbice de naturezajurídica para a tramitação do Projeto e da Emenda n' OI''

Em seguida, o presente Pr(feto foi encairlinhado à CEDECONDH para
parecer, designando-se como relator o vereador que este subscreve.
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PARECER N' .i;?G /19 - CEDECONDH
AO PROMETO E À EMENDA N' OI.

É o relatório, sucinto

De acordo com os pareceres da Pl-ocuradoria e da CCJ, diante do mérito
da matéria, concluímos pela aprovação do Projeto de Lei e da Emenda n' 0 1 .

Sala de Reuniões, 05 de novembro de 2019
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