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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 14 de
junho.

Vêm a esta Comissão, para parecer, nos termos do art. 58, inc. VI, da Lei
Orgânica do Município de Porto Alegre LOMPA e do art. 35, inc. XVI, al. ó, do
Regimento da Câmara Municipal de Porto Alegre, o Pr(feto em epígraf'e e a Emenda
n' 01 , ambos de autoria do vereador José Freiras.

Este Prometo tem como objetivo alterar a denominação e o período da
efeméride Dia do Doador de Sangue para Semana Municipal de Doador de Sangue,
assim como visa desmistáüicar o ato de doar sangue, uma vez que uma simples doação
de sangue pode salvar milhares de pessoas.

O Parecer Prévio da Procuradoria da Câmara Municipal (fl. 07) diz que o
Prometo de Lei se trata de interesse local, bem como opinou que o art. I' do Prometo

inexiste óbice jurídico, porém o Prometo está parcialmente prqudicado pelos
dispositivos constantes em seu g! I' e 2' do art. I' que se afastam do objetivo
principal da matéria, e que também o art. 2' invade competência do Poder Executivo
do Município, o que toma a matéria inorgânica.

Nesse sentido, a Procuradoria da Casa, observado o disposto no art. 5' da
Lei n' ]0.904, de 3 1 de maio de 20]0, não vislumbra óbice de natureza jurídica para
tramitação do presente Projeto de Lei em apreço, no que se refere ao disposto no art.
I'. capta/.

A Comissão de Constituição e Justiça CCJ (fl. 10), manifesta-se pela
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inexistência de óbice de natureza jurídica para o curso do Prometo de Lei e da Emenda
n' 01

Ante ao exposto e, tendo em vista o Prometo referido ser de interesse

local, bem como a matéria se adequando dentro das disposições legais e regimentais
para sua tramitação, opina-se pela aprovação do Prometo de Lei e da Emenda de n'
01

Sala de Reuniões, 07 de outubro de 201 9

Aprovado pela Comissão em &:y- /ü-/$

Vereador Eng' Comassetto

Vereador Mauro Zacher
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