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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 dejunho.

Vêm a esta Comissão, para parecer, o Prometo
Emenda n' 0 ] , ambos de autoria do vereador José Frestas. '

em epígrafe, e a

A douta Procuradoria da Casa analisou o teor da presente proposta, e
em seu Parecer Prévio, opinou que o art. I' do Projeto inexiste óbice jurídico,
pol'ém o Prometo está parcialmente prqudicado pelos dispositivos constantes ein
seus gli I' e 2' do art. I' que se afastam do objetivo principal da matéria, e que
também o art. 2' invade competência do Executivo Municipal, o que torna a
matéria inorgânica.

É o sucinto relatório

A presente matéria, que visa alterar a denominação e o período da
efeméride Dia do doador de Sangue para Semana Municipal do Doador de Sangue
se trata de interesse local, mas conforme a relatoria da Procuradoria da Casa, o
Prometo está parcialmente prqudicado conforme os dispositivos já expostos. Porém.
o autor da matéria tratou de retirar tais dispositivos (g$ ]',2' do art. I', e art. 2' e
3') com a Emenda n' 01, em anexo (fl. 08), adequando a matéria dentro das
disposições legais e regimentais para sua tramitação.
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Diante disso, esta Comissão se manifesta pela inexistência de óbice
de naturezajurídica para a tramitação do Prometo e da Emenda n' 01 .

Sala de Reuniões, I' de agosto de 2019

Aprovado pela Comissão em '.$ .- # :)
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Vereador Márcio Bifes Ely

Vereador Cassio Trogíldo -- Vice-Presidente

Vereador Aderi sell C,
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