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PARECER CONJÚTITO LIb omissaEs REUNIDAS DE POLÍTICA

URBANA, METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE, ATIVIDADE

ECONÔMICA E FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O PROJETO DE LEI

N g. 893/95

\.Visa o presente projeto de ei, de autoria do nobre
Vereador Mohamad Said Mourad, permitir o uso de passeio
pilblico fronteiriço a bares, confeitarias, restaurantes,
lanchonetes e assemelhados, para a colocaç'ão de toldos,

- mesas e cadeiras.

O projeto em tela altera em alguns pontos a Lei nfi
10.667/88, que regula a matéria atualmente. As
modificaç ges propostas s"ão:

a) a faixa mínima da calçada obrigatoriamente livre
- passa de 1,50 m para 1,10 m;

Li )	 elimina-se	 a	 necessidade do	 espaço	 ser
delimitado por floreiras;

c) torna possível a utilizaç'ão do passeio vizinho
mediante o atendimento a certas condiçges;

-d) altera o horário de utilizaç'ão das calçadas para
ás fins mencionados;

• e) veda-se a colocaç'ão de qualquer aparelho que
produza som, e no mais "ruídos acima dos níveis
permitidos, bem 'como de quiosques e est andes de venda

f.) eleva-se a multa, regulando-se, ainda, prazo de
• revoga4o de permisso.

A	 douta	 Comisso de	 Constituiç'ão e	 Justiça
apresentou substitutivo ao projeto em tela, objetivando

• adequá-'10 à Lei Orgânica do Município e à melhor técnica
legislativa.'

No âmbito da competência da Comisso de Política
Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, argumentamos que a
iniciativa, além de permitir a passagem de pedestres
pelas calçadas, no resulta em aumento da poluiço
sonora. Assim sendo, somos favoráveis à propositura, nos
termos do substitutivo apresentado pela douta Comissão de
Constituiç eão e justiça.

No âmbito da competência da Comisso de Atividade
Econômica, entendemos que a iniciativa, ao beneficiar a
expansão dos serviços prestados pelos estabelecimentos
supracitados, é oportuna e merit6ria. Deste modo, SOMOS

• favoráveis ao presente projeto de lei, nos termos do
substitutivo citado.
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Ho âmbito da competência da Comisso
Orçamento, nada temos a opor ao projeto
termos do substitutivo mencionado, porqua
decorrentes de sua execuç'âo sejam cobertas
'orçamentárias práprias.
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