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PARECER CUTHAB

 
 

 

COMISSÃO DE URBANIZAÇÃO, TRANSPORTE E HABITAÇÃO
 

 

 

Altera o caput e o § 1º do art. 18, o caput do art. 24, o caput do art. 27, o art. 28, o caput e o § 1º
do art. 33 o caput do art. 34, inclui os §§ 1º e 2º no art. 34 e revoga os §§ 3º e 4º do art. 30, o art.
35 e o inc. XXVI do art. 51, todos da Lei nº 8.279, de 2 de janeiro de 1999 – que disciplina o uso do
mobiliário urbano e veículos publicitários no Município-, e alterações posteriores, dispondo sobre
a exploração comercial de empenas cegas de edi�cios e muros e sobre veículos publicitários
referentes ao imóvel em que se encontram fixados.

 

 

                              Vem a esta Comissão, para Parecer, o Veto Parcial, ao Projeto em epígrafe, de autoria do
Executivo Municipal.

 

                              O projeto recebeu Parecer Prévio da Procuradoria desta CMPA, onde  manifestou-se
que a Proposição não apresenta inconstitucionalidade ou ilegalidade na proposta que impeça a sua
tramitação.

 

                            O objetivo do Projeto é proporcionar maior competitividade no mercado na busca do
desenvolvimento das atividades que sofrem com a sazonalidade econômica.

 

                             Votada a lei com as emendas, foi remetido o expediente ao Senhor Prefeito Municipal de
Porto Alegre.

                             Na sua seara de competência, irresigna-se o Prefeito Municipal. Foi apresentado o Veto
Parcial, onde o Senhor Prefeito aduz que o Projeto de Lei “apresenta dificuldades materiais que prejudicam
sua consecução como norma efetiva, de modo a obstaculizar sobremaneira sua sançaõ integral por este
Poder...’’’.

                              Ainda, “como justificativa ao veto do art.5º....... informo que os letreiros fixados em
estrutura própria são aqueles fixados diretamente no solo, sem contato com a edificação, conhecidos como
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totens.........desta forma a permissão de Veículos de Divulgação tendo como área máxima os limites da
construção do imóvel causará prejuízo à paisagem urbana.....obstruindo totalmente as edificações, gerando
poluição visual e descaracterizando o espaço urbano”.

                                O veto é legal e regimental pelo que opinamos pela manutenção do Veto Parcial,
cabendo ao Plenário do Legislativo em última instância a sua acolhida ou rejeição.

                                  É o Parecer.

 

                                                                    Porto Alegre, 15 de setembro de 2021.

 

 

                                            Vereador Cassiá Carpes

                                              Relator    

 

 

Documento assinado eletronicamente por Jorge Antonio Dornelles Carpes, Vereador(a), em
15/09/2021, às 16:52, 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 0278312 e o código CRC 9CF44D31.

Referência: Processo nº 202.00002/2020-11 SEI nº 0278312

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Av. Loureiro da Silva, 255 - Bairro Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP 90013-901

CNPJ: 89.522.437/0001-07

Telefone: (51) 3220-4345 - h�p://www.camarapoa.rs.gov.br/

  

CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer nº 090/21 – CUTHAB con�do no doc 0278312 (SEI nº 202.00002/2020-11 –
Proc. nº 0412/19 – PLL nº 190/19), de autoria do vereador Cassiá Carpes, foi APROVADO através do
Sistema de Deliberação Remota no dia 21 de setembro de 2021, tendo ob�do 04 votos FAVORÁVEIS e
00 voto CONTRÁRIO, conforme Relatório de Votação abaixo:

CONCLUSÃO DO PARECER: Pela manutenção do Veto Parcial.

 

Vereador Cassiá Carpes – Presidente: FAVORÁVEL

Vereadora Karen Santos  – Vice-Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Gilson Padeiro: NÃO VOTOU

Vereador Hamilton Sossmeier: FAVORÁVEL

Vereador Pablo Melo: NÃO VOTOU

Vereador Roberto Robaina: FAVORÁVEL

Documento assinado eletronicamente por Josiane Castellan de Oliveira, Assistente Legisla�vo II, em
21/09/2021, às 16:41, 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 0279813 e o código CRC 63253DFE.

Referência: Processo nº 202.00002/2020-11 SEI nº 0279813
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