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COMISSÃO DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

PARECER N' Ofl/19-COSMAM
AO PROMETO .E À EMENDA N' OI.

&
Altera o inc. ll do caput do art. 5', o inc.
Vlll do caput do art. 6' e inclui incs.
XVll, XVlll e XIX no caput do art. 7',
inc. Vlll no caput do art. 18, inc. Vll e
$8' no caput do art. 30, e inc. IV no caput
do art. 72, todos da Lei Complementar n'
434, de 30 de dezembro de 1999 - que
disl)õe sobre o desenvolvimento urbano
no Município de Porto Alegre, institui o
Plano Diretor de Desenvolviment(i Ur-
bano Ambiental de Porto Alegre edá ou-
tras providências -, e alterações posterio-
res, incluindo medidas para o aprovei-
tamento do potencial hidroviário do
Município.
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Vêm a esta Comissão, para parecer, o Prometo em epígrafe e a Emenda
n' 0 1 , ambos de autoria do Vereador Moisés Barboza.

Objetiva o presente prqeto a atualização do Plano Diretor de Desen-
volvimento Urbano Ambiental de Porto Alegre, a fím de obter melhor aproveita-
mento do potencial hidroviário do Município a partir dos 74km de faixa terrestre
junto à orla. Apresentada Emenda N' 0 L pêlo atittor da proposição, com a finalida-
de de corrigir erros de nomenclatura existentes nos artigos do prometo.
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Em análise da Procuradoria da Casa foi apontada inexistência de óbi-
ce jurídico à tramitação do Projeto de Lei, posto que a matéria tutelada no mesmo
se insere no âmbito da competência municipal.

A Comissão de Constituição e Justiça -- CCJ - quando de sua análise
do parecer n' 221/19, tendo sido relator o Vereador Cassio Trogildo,através
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Aprovado pela Comissão em .,4 o - ,9

Vereador Aldacir Oliboni
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