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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTUjtA, ESPORTE E JUVENTUDE

PARECER N' /ó í:: /19 -- TECE

Denomina Rua Doraci da Silvo Theobald o
logradouro não cadastrado conhecido como
Rua Dois -- Loteamento Liberdade Mário

Quintana --, localizado no Bairro Farrapos.

Vem a esta Comissão, para parecer, nos termos do art. 56, inc. IX, e do
art. 58, inc. VI, da Lei Orgânica do Município de Porto Alegre -- LOMPA e do art.
35, inc. XVI, al. a, do Regimento da Câmara Municipal de Porto Alegre, o Prometo
em epígrafe, de autoria do vereador hirto Ferronato.

Este Prometo tem como objetivo prestar homenagem ao falecido,
denominando Rua Doraci da Silva Theobald o logradouro não cadastrado conhecido
como Rua Dois -- Loteamento Liberdade Mário Quintana, localizado no Bairro
Farrapos.

O Parecer Prévio da Procuradoria da Câmara Municipal (f]. 14) diz
tratar-se de matéria de interesse local e de iniciativa legislativa conconente, portanto.
não haverá óbice de natureza jurídica que impeça a tramitação e aprovação da
proposição em apreço.

Ressaltando, contudo, que a denominação dos logradouros e
equipamentos públicos é regulada em abstrato pela Lei Complementar n' 320, de 2 de
maio de 1994, a qual estabelece uma série de requisitos ou condições a serem
observados.

A Comissão de Constituição e Justiça -- CCJ (fls. 16/17) acompanha o
parecer prévio da Procuradoria desta Casa Legislativa (fl. 14), mania'estando-se pela
inexistência de óbice de naturezajurídica para o curso do Prometo.

Isso posto e, tendo em vista a proposição tratar-se de matéria de interesse
local, bem como preencher os requisitos necessários para a referida homenagem.
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conclui-se pela aprovação da Prometo de Lei

Sa[a de Reuniões, 25 de novembro de 20] 9

Aprovado pela Comissão em :=ó:« /'/- p'/

Vereador Eng' Comassetto

Vereador Alvoni Medina je;eador Mauro Zacher
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