
( X ) Emenda a Projeto de Lei Protocolo nº: 23713
Em: 03/09/2018 - 15:16:53

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Altera o regimento interno da Câmara Municipal de Carazinho.

Subemenda ao substitutivo 001/2018 ao Projeto de Resolução 007/2017

Ementa:  Altera o regimento interno da Câmara Municipal de Carazinho.

O Vereador abaixo subscrito, com base no art 7°, inciso V, e art. 91. §1º, ambos do Regimento
Interno, apresenta a seguinte subemenda ao substitutivo 001/2018 ao Projeto de Resolução
007/2017, de autoria da Mesa Diretora, conforme o que segue.

Art. 1º – Fica criado o Art. 49-A; Art. 49-B; e Art 49-C; e Art 49-D, com a seguinte redação:
“
Art. 49-A – Compete à Comissão de Urbanização, Transportes, Habitação e Acessibilidade
examinar e emitir parecer sobre denominação de próprios municipais, vias e logradouros públicos; 
planejamento urbano: planos diretores, em especial planejamento e controle do parcelamento, uso
e ocupação do solo; organização do território municipal especialmente divisão em distritos,
observada a legislação estadual e delimitação do perímetro urbano;  bens imóveis municipais:
concessão de uso, retomada de bens cedidos às instituições filantrópicas e de utilidade pública,
com a finalidade de prática de programas de relevante interesse social, alienação e aquisição, salvo
quando se tratar de doação, sem encargo, ao Município; permutas; obras e serviços públicos;
assuntos referentes à habitação; assuntos referentes a transportes coletivos, individuais, frete e
carga, vias urbanas e estradas municipais e à respectiva sinalização; atividades econômicas
desenvolvidas no Município; 
economia urbana e desenvolvimento técnico-científico. 

Art. 49-B - Compete à Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Juventude examinar e emitir
parecer sobre sistema municipal de ensino; preservação da memória da cidade no plano estético,
paisagístico, patrimônio histórico, cultural, artístico e arquitetônico; concessão de títulos honoríficos
e demais homenagens; serviços, equipamentos e programas culturais, educacionais, esportivos,
recreativos e de lazer; programas voltados ao idoso, à mulher, à criança, ao adolescente e aos
portadores de deficiência; programas voltados à juventude; políticas voltadas aos jovens. 

Art 49-C - Compete à Comissão de Defesa do Consumidor, Direitos Humanos e Segurança Urbana
examinar e emitir parecer sobre preços e qualidade de bens e serviços; política econômica de



consumo, proteção e promoção dos direitos da família, mulheres, crianças, adolescentes, idosos,
portadores de necessidades especiais, população indígena e dos discriminados por origem étnica
ou orientação sexual; assistência social; trabalho; acesso à terra e à habitação; ações
interdepartamentais, sistêmicas e continuadas de desenvolvimentos e implantação de segurança
urbana; técnicas, estruturas e meios que assegurem a ordem pública; programas voltados à
segurança urbana e ao bem-estar da população, no contexto municipal; acompanhar no território
do Município qualquer tipo de lesão, individual ou coletiva, aos direitos humanos e do cidadão;  dar
conhecimento aos órgãos de justiça, de denúncias encaminhadas à Comissão, das quais possam
decorrer responsabilidade civil e criminal; exercer funções preventivas, antecipando-se a
acontecimentos onde exista a possibilidade de violência e lesão aos direitos humanos e do
cidadão; organizar canais de comunicação e participação social e civil e das diversas comunidades
do município, a fim de que sejam indicadas suas prioridades na questão da segurança urbana;
subsidiar a política de segurança na esfera pública municipal;  acompanhar e avaliar os serviços de
segurança urbana, no âmbito municipal, prestados à população. 

Art. 49-D - Compete à Comissão de Saúde e Meio Ambiente examinar e emitir parecer sobre
sistema único de saúde e seguridade social; vigilância sanitária epidemiológica e nutricional;
segurança e saúde do trabalhador; saneamento básico; proteção ambiental; controle da poluição
ambiental; proteção da vida humana e preservação dos recursos naturais; planejamento e projetos
urbanos. “

Art. 2º - Esta Emenda ao Projeto de Resolução entra em vigor na data de sua Publicação.

Exposição de motivos:
Tal emenda se faz necessário para a definição das atribuições das comissões, sendo que tais
comissões serão usadas quanto a relevância dos projetos apresentados nesta casa em que se faça
necessário sua apreciação por tema, histórico e fato apresentado.

Sala Antônio Libório Bervian, em 03/09/2018.

Ivomar Tomate de Andrade - PTB
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