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EMENDA

EMENDA Nº 01 ao Proc. 0230/19 - PLCE 004/19

 

Inclui art. aonde couber com a seguinte redação:

 

Art.-XXX - Fica delimitada, uma faixa de preservação de, no mínimo, 60m (sessenta metros) de largura entre
o leito do Lago Guaíba e o início das construções arquitetônicas referidas no Art. 1º do Projeto.

 

 

JUSTIFICATIVA

 

A proposta ora apresentada foi inspirada em exemplos concretos de cidades com altos índices de
desenvolvimento humano e ambiental. Teve origem, inicialmente, no debate realizado sobre o projeto que
alterou o regime urbanístico da área conhecida como Pontal do Estaleiro, onde ficou evidente a necessidade
de um planejamento para toda a extensão da orla do nosso Guaíba. Naquela oportunidade apresentei emenda
com mérito análogo ao ora proposta, que foi aprovada pela Câmara como emenda na revisão do Plano
Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental (PDDUA) e, infelizmente, acabou sendo vetada pelo
Executivo.

 

Esse planejamento deve ter como diretriz um regime urbanístico próprio, com acesso livre aos cidadãos e um
enfoque ambiental, turístico, cultural, esportivo e de lazer.

 

Em linhas gerais, esta Proposta tem o nítido propósito de preservar as margens do Guaíba para fins de
equilíbrio ambiental e para uso público.
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Trata-se de uma visão estratégica, de longo prazo, com o objetivo de estabelecer uma distância razoável
como área de preservação, conciliando interesses privados e dos cidadãos porto-alegrenses

 

Airto Ferronato

Vereador/PSB

Documento assinado eletronicamente por Airto João Ferronato, Vereador, em 17/08/2020, às 21:18,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória nº 2200-
2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de Porto
Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0159390 e o código CRC 7F0CA493.
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