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“Demarcado Como Area de estacionamento, destinado à
Câmara Municipal do Aliança, à artéria situada por traz ao Edifício Sede da 
Câmara Municipal da Aliança, a quaí faz «mite à direita com a Praça 
Dr.waifredo Pessoa de Meio. e ò esquerda, com o Mercado Público Municipal.

Ari 2C Com o advento desta tel caberá ao Poder Público Municipal, a 
aemarcaçõo e delimitação da referida área. através de “Placas indicativas ao 
Estacionamento da Câmara Municipal com oínturas em meio-fios e a?é mesmo, 
c co-ocaçõo de Cavaiefes indicativos do respectivo estacionamento.

Ar. 2° Esta Lei entrará s n  vigor na data de sua publicação.

Ari 4o Revogam-se as disposições em contrário.
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Saia das Sessões dq Cômara Municipal da Afiança, em 03 tfr

Eronlíd© Màffnho 
Vereador



JUSTIFICATIVA

* oie soMíeníor o >~'"er-ics d.v'ícy»0 <2 0 e3 em ave. cs ;>e?v"c e; vereadOres 
gl»i Kasem e??a Càrrvofd V-u»vc;co!. terr semco ousf-do ao nece$s?dod-* c;e 
üde-^orôíTi ao Sd^c ’ 3  ieos d-;* Câmara v-ü^§4?pai do -lar-çc. •"c-íq a^s !• 
sabia a â íaaos rm-^cce^ ••:; 3 ar.ce ^a*ume oe veículos. ca^os pov^oies, 
PKPu* ~ ma-os s«ts : s# j  c:tioce rse que. estamos -a  terxa.
percçae^d: qps _ó ** ãc -msíem pare esiaciori-amerno ce veíce-c^, v;* 
l?n&dfaç5oi :?a P^aça Camra- Dr;waí?--eda psssaa ae vela e «ter-cw aãena, m 
q je i  erac ::cg cacas ív& Cenap de raísa #dcoe.

Píc 4 fc-io. e está cos o;no-> de toPcs c-ücncemes e caí ressoas ai.-e cc- 
equ passar e c^cu-cm de *afma que. vaie saí-.e^far que, em o:_ma$ claaaes c 
-...eg:s:a-;-c ".'vnlcteoi tem seu espaço para esiacIoaamer.ra aas v#icuk& a:-? 
cue Zazem as respectivas câmaras Munic-pc^ e ate mesmo. oimas Pcce m 
Icn<tt.;.da: -ac- aeTenfores de área destaadas ó estacionamento aos r.ap-*?:-, 
'~c.'. e J^mdores

'••aíe sa%r*m a ‘mpcPánda de separa r  as este espaçc cOc:-ca que ;c 
em ■:..." a pavio SPc aes^nade. mesme qje  ae íerma aôc of-cia*. co^c 
ev'om;-? "asm .-c ncre, máíi mm ae asa • aesíhoacs a íefenaa rmèáji
coma a*ec deestaaaromemo Peste Fava: ...-3t;name .

- 0  nm Io a nessa intenção pnr-cíca é ae esfcae^ecermas ae -arma 
isem-. a s:c-'o;''5 ''?o. ;>:'na vez qye. já vazamos. me?ma aue de ■o?r .a 
ae.’ci.*ar;a esta crea para estaciooarnerm.

Saia das Sessões da Câm ara Municipal da Aliança, err. 03 de agosto de
202 s.

U 4 &  ':L^ 0
Eroníldo Moffnho 

Vereador
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S N T E
'omissão de Constituição, Justiça e Redação 

Parecer ao Projeto de Lei 008/2021

1“ RELATÓRIO

Soc a na iise desta Comissão de Constituição, iusíiçs e Redação, se 
encontra o Projeto de Lei ns 008/2021, de autoria do Vereador EronHdo 
Marinho (Dindó de Caueiras), que faz de marcação de área para 
Estacionamento da Câmara Municipal da Aliança a dá outras providências.

Anaíisando criteriosamente, o referido projeto de lei, observamos, 
portanto que, o mesmo se encontra elaborado em consonância sos princípios 
constitucionais e regimentais exigido para a matéria, e em linha técnica, nos 
moldes estabelecidos pelo Regimento Interno desta Casa iegisfêtivs.

2-VOTOS OO  RELATOR

De sorte, o referido Projeto de Lei, visa oferecer aos Senhores 
Vereadores e Servidores desta Casa Legislativa, uma área destina è 
estacionamento de veículos, quando da necessidade de adentrarem no 
recinto deste Poder Legislativo Municipal, uma vez que, conforme existe em 
outras Casa Legislativas, existe urna necessidade primordial de termos esse 
espaço destinado, a estacionamento deste Poder.

De igjaí modo, observamos que o projeto em teia, foi na oca técnica 
legislativa, e nos princípios eíencados pela Constituição Federai, para sua 
elaboração.
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3-PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, em sessão ordinária., 
realizada em 10 de agosto deste ano de 2021, votou da seguinte maneira: 
Vereador José Sales, Presidente a também Relator a matéria, juntamente com 
a Vereadora Zinha Oliveira, Secretária, e o Vereador Prof HercíHo, Membro, 
votaram favoraveimente pela à aprovação do Projeto de Let n» 008/72021, 
nos termos em que foi encaminhado ao divo desta comissão, recomendando 
ao Plenário da Casa João Hilário P.de Lira, à sua aprovação unânime.

Sala oas Comissões da Cama rs Municipal da Aliança, em 10 de agosto
de 2021.

Ver,José Sales 
Presidente/Seiaiaz---

-ÍJfc
Ver3 Zinha Oliveira. 

Secretária

Ver.Prof. Heriíiio 
Membro


