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Inclui $$ 2' e 3' e renomeia o parágrafo
único para $ 1' no art. 228 da Lei
Complementar n' 284, de 27 de outubro
de ]992 -- que institui o Código de
Edificações de Porto Alegre e dá outras
providências , e alterações posteriores,
destinando os valores provenientes de
multas que especifica à manutenção e a
conservação de praças e parques urbanos.

Vem a esta Comissão, para parecer, o Projeto em epígrafe, de autoria
do vereador Gilson Padeiro.

O presente Prometo foi examinado pela Procuradoria desta Casa, sob
Parecer n' 60]/] 7 (fl. 09), que se manifestou, em Parecer prévio, pela inexistência
de óbice jurídico à trai-natação, ressalvando que, no aspecto formal, o Projeto trata
de matéria administrativa. interf'erindo em área do Poder Executivo.

O vereador Dr. Thiago Duarte encaminhou Pedido de Diligências (fl.
1 1 ), solicitando à SMAMS esclarecimentos sobre os impactos do Projeto e da sua
viabilidadetécnica.

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), sob Parecer n' ]48/19:
manifestou-se pela existência de óbice de natureza jurídica em relação à tramitação
do Projeto (fls. 1 5-1 7).

Passada à análise do Projeto com base no art. 40 do Regimento desta
Casa, no que tange a esta Comissão, entende ser meritól-io e de grande interesse
público o presente Prometo de Lei.
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Portanto, considerando a finalidade do Projeto, no que respeita ao
exame da proposição por esta Comissão, conforme suas competências
estabelecidas pelo art. 40 do Regimento, manifestámos pela aprovação do Projeto.
pois se trata de uma importante política pública que auxiliaria na preservação e
restauração de nossa praças e parques, embora tal matéria seja de competência do
Executivo.

gata de Reuniões, 04 de setembro de 20] 9

Aprovado pela Comissão em .2zÍ r")q 2c;.ÍÇ3

Vereador Marmelo Sgarbossa
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