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COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, DIREITOS HUMANOS E
SEGURANÇAURBANA

AO PROJETO E À EMENDA N' OI

A[tera o inc. ]] do capa/ do art. 5', o inc.
Vlll do c'apw/ do art. 6' e inclui incs. XVll,
XVlll e XIX no capa/ do art. 7', inc. Vlll
no t'apor do art. ]8, inc. Vll e $ 8' no í'apaf
do art. 30, e inc. IV no capa/ do art. 72,
todos da Lei Complementar n' 434, de 30
de dezembro de 1999 que dispõe sobre
o desenvolvimento urbano no Município
de Porto Alegre, institui o Plano Diretor
de Desenvolvimento Urbano Ambiental de
Porto Alegre e dá outras providências --,
e alterações posteriores, incluindo
medidas para o aproveitamento do
potencial hidroviário do Nlunicípio.

Vetn a esta Comissão, para parecer, o Prometo em epígrafe e a Emenda
n' 01 , ambos de autoria do vereador Moisés Barboza.

A Procuradoria desta Casa, em Parecer prévio, asseverou que a
matéria é de interesse local, estando a mesma inserida no âmbito de competência
municipal.

E o relatório

A proposição objeto deste Projeto de Leí está de acordo com a Lei

Orgânica do Município de Porto Alegre, o que foi devidamente observado pela
Procuradoria desta Casa.

Portanto, da análise legal e regimental,
consonância aos preceitos legais supra referidos.

veri ficamos estar em

Entretanto, as questões de mérito serão tratadas em Plenário no
momento oportuno.
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PARECER N'JQÂ/i9 - CEDECONDH
AO PROJETO E A EMENDA N' OI

Sendo assim, esta Comissão se mania'esta pela aprovação do Prometo e
d Frnpnr4 9 no í) l

Sala de Reuniões, 05 de dezembro de 2019

Aprovado pela Comissão em 41 4Z zoA'â

Vereador Moisés Barboza Presidente

Vereador Cláudio Concepção
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