
Câmara:$1unicipal PROC. N' 0322/17
PLCL N' 002/17

COMISSÃO DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE
ii'

PARECER N' o'Íy.. /19 - COSMAM
AOPROJETOEAOSUBSTITUTIVON'OI

Altera o inc. XXVlll do capuz do art. 18
e o inc: l do caput do art. 86 da Lei
Complementar n' 12, de 7 de janeiro de
1975 - que institui posturas para o Mu-
nicípio de Porto Alegre e dá outras pro-
vidências -, e alterações posteriores,. dis-
pondo sobre a queima de fogos de arti&-
cios e afins.
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Vem a esta Comissão, para parecer, o Pr(feto em epígrafe e o Substb
tutivo n'. l de autoria do Vereador Aldacir Olíboni.

A Proposição visa alterar o inc. XXVlll ,do caput do art. 18 e o inc. l
do caput do aN. 86 da Lei Complementar n' 12, de 7 de janeiro de 1975 -- que ins- .
titui posturas para o Município de Porto Alegre e dá outras providências -, e alte-
rações posteriores, dispondo sobre a queima de fogos de artifícios e afins.

A Procuradoria da Casa, em seu parecer prévio, entendeu não haver
óbice de naturezajurídica à tramitação do Prometo.
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O parecer n'. 203/17 da Comissão de Constituição e Justiça -- CCJ --

foi rdeitado ep 03 de julho de 201 7 e consequentemente o prometo foi redistribuí-
do em 2018 sendo qüe aprovado o parecer pela existência de óbice de natureza
jurídica ao Projeto.

Sobreveio Substitutivo visando adequar os valores das multas previa
tas no Prometo para Unidades Fi.nanceiras Municipais -- UFMs --.

A respeito dêste Substitutivo, o parecer n'. 212/19 da CCJ foi aprova
do pela inexistência de óbice de naturezajurídica.
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Altemativamente, o autor do voto em separado se üiliou ao entendi
mento que reconhece ser a matéria de competência da União, opinando pela exis
tência de óbice.

É o relatório

Considerando algumas das competências desta Comissão, no que: diz
respeito a examinar e emitir parecer sobre: proteção ambiental, controle da polui-
ção ambiental e a proteção da vida humana e preservação de recursos naturais, que
coaduna com o mérito da Proposição que visa preservar o meio ambiente, coibir os
efeitos danosas da poluição sonora, e, sobretudo porque coloca em risco a vida
humana, este Relator, portanto, manifesta- se pela aprovação do Prometo e do
Substitutivo n'01.

Sala de Reuniões, 8 de agosto de 2019
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