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Altera os limites das sübunidades l e 3 da
tJnidade de Estruturação Urbànã :(UEU)
48 da Macrozona (MZ) 8, cria e institui
como Área Especial de Interesse Social
(LEIS) 111 a Subunidadé 5 na UEU 48 da
MZ 8 e define-lhç.regime urbanístico. .

Vem a esta Cómissãõ, para .ppreger, o Veto Total ao. Prometo em
epígrafe, de autoria do vereador Reginaldo Pujol. : : .

O PrQjéio de Lei foi:.aprovado na Sessão Ple.nária do dia 31 dç
outubro de 2ó 1 8, e encaminhado co.fn Redaçã(i Fina! ao Executivo.

Conforme Of. n' 1 134/GP encaminhado pêlo Execl,itivcl Mtlnicipal,
as razõéé do Veto Total colnpreendeh: inorganicidade, ilegalidade e :contrário ao
interesse público.
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C.onsiderando que a Comissão .de Constituição e Justiça' (CCJ) desta
Casa, em 2õ de fevereiro de 2018, exarou parecer pela inexistência de óbice ,de
natureza jurídi(ia para a tramitação da matéria -e, Considerando que a proposta visa
ao direito à moradia, que está consagrado dos artigos 182 e 183 da Constituição
Federal, que estabelecem a :política urbana, a qual, por sua ve2, é regulamentada
pelo Estatuto da Cidade, que determina normas (lue disciplinam o uso do solo em
prol do bçm coletivo, segurança, bem-estar e equilíbrio ambiental e, também
favorece a política habitacional de interesse social do Município, com . .a.
construção de 500 (quinhentasyunidaqes habitacionais destínalias à população de
baixa renda (faixa de zero a três salários mínimos).
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Considerando ,que apreciamos o padecer do Veto Total e qüe o mesmos

não ofeí'ecé razões suficientes para a não tramitação do Prometo, concluímos pela

rejeição do Veto ;]'otan. . .
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Vereador Pastor Hamiltóh

Vereador Aldacir Oliboni
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