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PARECER Nº
PROCESSO Nº: 004.00077/2020-38
Revoga a Lei nº 3.032, de 16 de junho de 1967 – que dispõe
sobre contagem de passageiros em veículos de transporte
coletivo –, a Lei nº 7.543, de 6 de dezembro de 1994 – que
determina o plantio de árvores frutíferas nas escolas e dá
outras providências –, e a Lei nº 7.849, de 17 de setembro de
1996 – que inclui dentre os pontos turísticos de porto alegre
os locais destinados, em caráter permanente, à exposição e
comercialização de artesanato e dá outras providências.
Vem a esta Comissão, para parecer, o Projeto de Lei em epígrafe, de autoria dos Vereadores Felipe
Camozzato e outros.
Trata-se da revogação de leis que, em virtude do avanço dos anos ou da especificidade do objeto, perderam a
eficácia junto à população. A três leis abarcadas pelo projeto parecem ser corretamente revogadas.
Isto posto, ainda que meritória a intenção da emenda supressiva apresentada, acreditamos que a política
ambiental deva ser dar através de outras formas.

Isto posto, manifestamo-nos pela aprovação do projeto e rejeição da emenda 1.

Documento assinado eletronicamente por Mauro Cesar Zacher, Vereador, em 28/09/2020, às 17:13,
conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória nº 22002/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de Porto
Alegre.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código veriﬁcador 0168777 e o código CRC DD19D5DA.
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CERTIDÃO
CERTIFICO que o Parecer nº 075/20 – CECE contido no doc 0168777 (SEI nº 004.00077/2020-38 – Proc.
nº 0365/19 - PLL 169), de autoria do vereador Mauro Zacher, foi APROVADO através do Sistema de
Deliberação Remota no dia 02 de outubro de 2020, tendo obtido 03 votos FAVORÁVEIS e 01 voto
CONTRÁRIO, conforme Relatório de Votação abaixo:
CONCLUSÃO DO PARECER: Pela aprovação do Projeto e pela rejeição da Emenda nº 01.

Vereador Alvoni Medina – Presidente: FAVORÁVEL
Vereador Eng° Comassetto – Vice-Presidente: não votou
Vereador Cassiá Carpes: FAVORÁVEL
Vereador Mauro Zacher: FAVORÁVEL
Vereador Prof. Alex Fraga: CONTRÁRIO
Documento assinado eletronicamente por Cris ano Marchiona , Assistente Legisla vo, em
02/10/2020, às 16:44, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da
Medida Provisória nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da
Câmara Municipal de Porto Alegre.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código veriﬁcador 0170038 e o código CRC FE7D142D.
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