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COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, DIREITOS HUMANOS E
SEGURANÇAURBANA

PARECER N'JOI/i9 CEDECONDH

Sugere ao Executivo Municipal o envio, ao
Legislativo Municipal, de Projeto de Lei
que disponha acerca da criação do
Programa de Aparelhamento da Guarda
Municipal e das Escolas do Município de
Porto Alegre - PAGE/POA.

Vem a esta Comissão, para parecer, a Indicação em epígrafe, de autoria
dos vereadores Felipe Camozzato, Mandes Ribeiro e Ricardo Comes.

A proposição dos autores tem umajustificativa(fls 2 e 3): a criação do
Programa de Aparelhamento da Guarda Municipal e das Escolas do Município de
Porto Alegre -- PAGE/POA, com o objetivo de compatibilizar um programa já
aprovado na Assembleia Legislativa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança
Pública do Estado do Rio Grande do Sul( PISEG/RS) -- , que segue modelo de aporte
privado com destinação específica, por compensação tributária --, à realidade

tributária municipal e às estruturas já existentes de fundos municipais
correspectivos.
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PARECER N'J(=ZL/19 CEDECONDH

É o relatório sucinto

Em análise ao Indicativo apresentado pelos nobres vereadores, bem
como às exposições exclamadas acima pela justificativa, este Relator acolhe como
parecer da CEDECONDH, considerando a inexistência de óbice de naturezajurídica
e a relevância do mérito, a consequente aprovação do presente Indicativo.

Sala de Reuniões, 22 de agosto de 201 9
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Presidente Vereadora Lourdes Sprenger
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