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Estabelece a outorga onerosa de alteração
de uso do solo no Município de Porto
alegre.

Vem a esta Comissão, para parecer, o Prometo em epígrafe, de autoria
do vereador Mauro Pinheiro.

Conforme entendimento vertido pelo Parecer da Procuradoria desta
Casa (fl.5), o referido Projeto é de interesse local e não vislumbra violação à
competência privativa do Chefe do Executivo, seja quanto à iniciativa legislativa.
sqa quanto à chamada reserva da adtninistração. NotiHlca ainda que não vislumbra
inconstitucionalidade ou ilegalidade na proposição que impeça, nesta fase inicial, a
sua tramitação ou que atraia a incidência do art. 1 9, inc. ll alínea ':l'' do Regimento
IntPrnn

Encaminhada para a CCJ, a análise vertida pela Comissão de
Constituição e Justiça (fl.7), relator Ver Cassio Trogildo, foi no sentido de
inexistência de óbice de natureza jurídica para a tramitação do Projeto.

Ratifícando (fls. 9), o vereador Reginaldo Pujol, em sua declaração de
voto, apresenta, após pedido de vista, que não há qualquer óbice de naturezajurídica
para que a proposta siga sua tramitação legislativa, ''fulcro no art. 55 e seu parágrafo
único, combinado com art. 75, inc. 11, ambos da Lei Orgânica do Município de Porto
Alegre (LOM), bem como combinando outros dispositivos, especialmente o caput e
li 3' do art. 201 e inc. V]] do art. 202, todos da LOM. ''

Já a Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e do MERCOSUL --
CEFOR, em parecer de relatoria do vereador Jogo Cardos Nedel, manifestou-se pela
aprovação do Projeto, reafirmando os motivos exarados pelo pal'ecer da
Procuradoria da Casa e da CCJ.

Por flm, em despacho no SEI, a COSMIAM Comissão de Saúde e
Meio Ambiente -- emitiu Parecer, de relatoría do vereador Hamilton Sossmeier, pela
aprovação do referido prometo.
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É o relatório sucinto

Sendo assim, encaminha-se este parecer para, diante da inexistência de
óbice, a consequente aprovação do presente Projeto.

Sala de Reuniões, 20 de junho de 2019
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