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RELATÓRIO

 

O Executivo Municipal, no uso da prerrogativa que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Porto
Alegre, propõe nesta Casa Legislativa, o Projeto de Lei Complementar em epígrafe, que pretende autorizar o
Sport Clube Internacional “a realização de um empreendimento imobiliário, cujas unidades poderão ser
alienadas a terceiros, observadas as exigências do Regime Urbanístico estabelecido pelo Poder Público”.

Proposto em 15/05/2019, com parecer da Comissão de Constituição de Justiça pela inexistência de óbice, a
proposição veio distribuída à comissão temática pertinente. 

É o relatório.

 

MÉRITO

 

À Comissão de Saúde e Meio Ambiente -COSMAM, no entender deste relator, compete analisar os projetos
que lhe chegam sob o prisma da constitucionalidade em relação às matérias afeitas à saúde e ao meio
ambiente, consoante dispõe o artigo 41, do Regimento Interno da Câmara de Vereadores, in verbis
(grifamos!):

 

Art. 41. Compete à Comissão de Saúde e Meio Ambiente examinar e emi�r parecer sobre:

I- sistema único de saúde e seguridade social;

II- vigilância sanitária epidemiológica e nutricional;

III- segurança e saúde do trabalhador;

IV- saneamento básico;



V- proteção ambiental;

VI- controle da poluição ambiental;

VII- proteção da vida humana e preservação dos recursos naturais;

VIII- planejamento e projetos urbanos.

 

Não cabe tecer considerações acerca das razões políticas as quais levaram, hodiernamente, o Município de
Porto Alegre a conceder autorização ao Sport Clube Internacional para construção de unidades imobiliárias,
sendo que a área já foi doada ao ente privado desde 1956 sob a condição que ele procedesse no aterramento.
O local era alagado (região de várzea).

Durante todos esses anos, o complexo Beira-rio abarcou shows, comitês, eventos de grande porte, além dos
jogos oficiais, isso sem contar a Copa do Mundo de 2014 onde o estádio recepcionou jogos e torcidas,
inclusive de outros países.

Houve benefício ao cidadão porto-alegrense durante todo esse tempo e, por conseguinte, ao Poder Público,
que se não fosse o Sport Clube Internacional, jamais teria aterrado e construído o completo que hoje ali
existe.

Sendo assim, a área já é do SCI por direito, dado o tempo de exploração e exercício pleno dos poderes
inerentes à propriedade, sendo tal fato amplamente aceito pela sociedade, está que, em última análise, quem
banca o Estado.

Então, não vamos ser nós, parlamentares eleitos pelo povo, que iremos contra o que a sociedade porto-
alegrense deseja.

Dessa forma, cabe-nos analisar, tão somente, a questão jurídica que envolve a questão, no âmbito dessa
comissão, se há óbice à legislação ambiental.

Primeiramente, importante dizer que, nenhuma obra erigida na cidade sem um estudo de impacto ambiental,
é o que manda o art. 225, inciso IV, da CF/88. Não sobreveio tal estudo neste momento, por óbvio, porque
primeiro se pretende a alteração legislativa para dar segurança jurídica à situação. Logo que se pretenda
construir o empreendimento, os órgãos municipais terão de autorizar a construção e avaliar as questões
ambientais incidentes. 

Segundamente, sobre a área que se pretende construir já há edificação, cujo solo é construído com material
asfáltico ou concreto, onde se explora atualmente um estacionamento, de modo que, não se esta criando um
empreendimento desde o início. A análise da preservação de processos ecológicos essenciais, manejo de
espécies e ecossistemas já foram realizados em etapa anterior, de modo que se modificar a estrutura
edificada, não há que se fazer nova avaliação nesse quesito.

A área que se pretende construir é servida por estrutura de esgoto cloacal, saídas pluviais, e não interfere na
ordem urbanística.

No local não há cursos d’ água, superfícies alagadas, estuários ou subsolo alagados, de modo que,
sobrevindo o estudo de impacto ambiental a qual a Constituição Federal exige, e havendo aprovação pelos
órgãos municipais das exigências urbanísticas previstas na legislação regente, não há que se obstar a
tramitação do projeto, neste momento, em relação a sua constitucionalidade e legalidade em relação a
legislação de Meio Ambiente. 

 

CONCLUSÃO

 

Ante o exposto, a opinião é pela aprovação da proposição e das emendas nºs 1, 2 e 3.



 

Porto Alegre, 01 de julho de 2021.

 

Vereador Jessé Sangalli
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