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PARECER Nº          /22 – CCJ

 

 

Denomina Rótula da Bíblia, logradouro público não cadastrado localizado na Avenida Protásio Alves

 

 

Vem a esta Comissão, para parecer, nos termos do art. 56, inc. IX, e do art. 58, inc. VI do § 2º e § 3º, da Lei
Orgânica do Município de Porto Alegre – LOMPA –, o Projeto em epígrafe, de autoria do Vereador José
Freitas.

 

A douta Procuradoria da Casa analisou o teor do Projeto de Lei em Parecer Prévio (SEI 0349238) do
presente expediente e não apontou óbice à tramitação da proposição nos seguintes termos:

 

No caso, é de se observar que o logradouro não está suficientemente identificado sugerindo conforme que
se indique que a ser denominado com base nas informações contida nos documentos (0330528 e 0332494),
ou seja, logradouro cadastrado como "rôtula três mil cento oito(3108)". 

 

Isso posto, identificando-se de forma suficiente o logradouro a ser denominado e desde que observado o
disposto na LC 320/94 , assim como o quórum previsto na LOM não haverá óbice de natureza jurídica 

 

Com emenda (SEI 0349238), vem para parecer deste relator. 

 

Ressalta-se que suficientemente identificado o logradouro público, contendo n. CTM (SEI 0330528) e croqui
(SEI 0330525), logo, sanado eventual vício.



 

Assim, acolhemos o teor do referido Parecer Prévio, com a recomendação de prosseguimento da análise da
Proposição em comento, e concluímos pela inexistência de óbice de natureza jurídica para a tramitação do
Projeto e da emenda 01.

 

 

 

Sala de Reuniões, 11 de abril de 2022.

 

 

 

Vereador Márcio Bins Ely

Documento assinado eletronicamente por Márcio Ferreira Bins Ely, Vereador, em 18/04/2022, às
18:27, 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 0369739 e o código CRC 36050E5D.

Referência: Processo nº 034.00024/2022-59 SEI nº 0369739

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer nº 120/22 – CCJ con�do no doc 0369739 (SEI nº 034.00024/2022-59 – Proc. nº
0033/22 - PLL nº 015), de autoria do vereador Márcio Bins Ely, foi APROVADO através do Sistema de
Deliberação Remota no dia 26 de abril de 2022, tendo ob�do 07 votos FAVORÁVEIS e 00 votos
CONTRÁRIOS, conforme Relatório de Votação abaixo: 
CONCLUSÃO DO PARECER: Pela inexistência de óbice de natureza jurídica para a tramitação do Projeto e
da Emenda nº 01.

Vereador Claudio Janta – Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Ramiro Rosário  – Vice-Presidente: FAVORÁVEL

Vereadora Comandante Nádia: FAVORÁVEL

Vereador Felipe Camozzato: FAVORÁVEL

Vereador Leonel Radde: FAVORÁVEL

Vereador Márcio Bins Ely: FAVORÁVEL

Vereador Mauro Pinheiro: FAVORÁVEL

Documento assinado eletronicamente por André Luís Tovo Rodrigues, Assistente Legisla�vo, em
28/04/2022, às 11:58, 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 0374022 e o código CRC 05789ACB.

Referência: Processo nº 034.00024/2022-59 SEI nº 0374022

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

