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Av. Loureiro da Silva, 255 - Bairro Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP 90013-901

Telefone: - http://www.camarapoa.rs.gov.br/

PARECER Nº  
PROCESSO Nº 004.00062/2020-70
INTERESSADO:
  

 

 

  

 

O Projeto refere-se a alteração do art. 21, inclusão
do art. 17-A e revogação do art. 12 e seus §§ 1º e
2º, todos na lei nº 10.847, de 9 de março de 2010
- que ins�tui o Plano Integrado de Gerenciamento
de Resíduos da Construção Civil do Município de
Porto Alegre, estabelece as diretrizes, os critérios e
os procedimentos para a gestão dos resíduos da
construção civil (RCCS) e da outras providências -,
estabelecendo que as a�vidades dispensadas de
licença ambiental poderão receber determinados
RCCS para fins de reu�lização e dispondo sobre
informações a constarem nas faces externas de
maior dimensão de containers ou caçambas
des�nados ao armazenamento de RCCS.

  

Senhor Presidente da Comissão de Urbanismo, Transporte e Habitação.

 

Com fundamento no Ar�go 35, I, do Regimento Interno da Câmara Municipal, veio encaminhado à
CUTHAB, para apreciação no âmbito das Comissões Permanentes, o Projeto em epígrafe de autoria do

Vereador Moisés Barboza.

 

I. RELATÓRIO

Foi subme�da a apreciação da presente Comissão Permanente, a proposição ora em exame, que visa a
alteração do art. 21, inclusão do art. 17-A e revogação do art. 12 e seus §§ 1º e 2º, todos na lei nº 10.847,
de 9 de março de 2010 - que ins�tui o Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil
do Município de Porto Alegre, estabelece as diretrizes, os critérios e os procedimentos para a gestão dos
resíduos da construção civil (RCCS) e da outras providências -, estabelecendo que as a�vidades
dispensadas de licença ambiental poderão receber determinados RCCS para fins de reu�lização e
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dispondo sobre informações a constarem nas faces externas de maior dimensão de containers ou
caçambas des�nados ao armazenamento de RCCS.

A proposição ora analisada, obedeceu a seu trâmite, sendo encaminhada para análise da Procuradoria da
Casa Legisla�va que emi�u Parecer Prévio concluindo que a matéria objeto de análise se insere no
âmbito de competência municipal, com a ressalva abaixo colacionada:

 
“A redação do art. 17-A, da forma como elaborada, deixa margem de dúvida quanto a sua
aplicabilidade. Isso porque não permite alcançar quais Resíduos da Construção Civil (RCC) poderão
ser recebidos e reu�lizados.

Há consignação de que “poderão receber determinados RCCs para fins de reu�lização”, quanto
poderia ter constatado, ao menos a classificação, como consta do art. 5º e §§ da Lei 10847/2010.
Veja-se que o fato de a a�vidade receptora dos RCCs ser dispensada de licença ambiental, não
afasta eventual controle em virtude do manejo, por esta, de resíduos perigosos, por exemplo, como
aqueles definidos no § 4º do art. 5º da lei 10847/2010.

Nesse aspecto, sugere-se mudança de redação para adequar a intenção da proposta, de forma a
transmi�r mais claramente e com maior segurança o que se pretende norma�zar”.

 

Sendo assim, devido a ressalva da Procuradoria, foi protocolada a Emenda 1, adequando o texto
norma�vo, visando sanar qualquer dúvida quanto a sua aplicabilidade. Posteriormente, seguindo seu
curso normal, o projeto foi encaminhado à Comissão de Cons�tuição e Jus�ça - CCJ, para que esta
emi�sse parecer, o qual concluiu pela inexistência de óbice de natureza jurídica para a tramitação, após
adequação elaborada via emenda. 

Por sua vez, encaminhada a proposição à Comissão de Saúde e Meio Ambiente - COSMAM, com a
relatoria do nobre vereador José Freitas, concluiu-se pela aprovação de forma unânime do Projeto de Lei
e da Emenda 1. Ainda, levada à apreciação na Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e do
Mercosul – CEFOR a proposição teve seu conteúdo aprovado, assim como a Emenda 1. 

Chegando à Comissão de Urbanização, Transportes e Habitação – CUTHAB, fui designado relator,
passando a tecer as considerações abaixo, sendo este o breve relatório:

 

II. FUNDAMENTAÇÃO

Após análise profunda e criteriosa realizada tanto pela Procuradoria como pela Comissão de Cons�tuição
e Jus�ça, resta salientar que a proposta é meritória, tendo em vista que visa atualizar Legislação que
estabelece o Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil em Porto Alegre, assim
como desburocra�zá-lo, incen�vando um maior reaproveitamento de resíduos que apresentam
dificuldade de des�nação em nossa capital. Sendo assim, é visível que a proposição representa um
importante acréscimo ambiental.

De igual forma, reconhece-se que a emenda 1 apresentada para adequar apontamentos feitos pela
Procuradoria e CCJ, cumpriu sua des�nação, ajustando o texto original do projeto, que poderia trazer
algum prejuízo na tramitação e aprovação da proposta legisla�va.

Ainda, no que cumpre a matéria per�nente a esta Comissão realizar a análise, concluiu-se que a cidade
de Porto Alegre só tem a ganhar com os ajustes elaborados pelo projeto em comento.

 

III. CONCLUSÃO

Sendo assim, face a inexistência de óbice para a tramitação da proposição, este relator manifesta-se pela
APROVAÇÃO DO PROJETO E DA EMENDA 1 ora analisados.

 

À consideração superior.
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Documento assinado eletronicamente por Hamilton Sossmeier, Vereador, em 28/08/2021, às 20:22,
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 0271966 e o código CRC 31223A9C.

Referência: Processo nº 004.00062/2020-70 SEI nº 0271966

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 080/21 – CUTHAB con�do no doc 0271966 (SEI nº 004.00062/2020-70 –
Proc. nº 0371/19 – PLL nº 170/19), de autoria do vereador Hamilton Sossmeier, foi APROVADO através
do Sistema de Deliberação Remota no dia 09 de setembro de 2021, tendo ob�do 04 votos FAVORÁVEIS e
00 voto CONTRÁRIO, conforme Relatório de Votação abaixo:

CONCLUSÃO DO PARECER: Pela aprovação do Projeto e da Emenda nº 01.

 

Vereador Cassiá Carpes – Presidente: FAVORÁVEL

Vereadora Karen Santos  – Vice-Presidente: NÃO VOTOU

Vereador Gilson Padeiro: FAVORÁVEL

Vereador Hamilton Sossmeier: FAVORÁVEL

Vereador Pablo Melo: FAVORÁVEL

Vereador Roberto Robaina: NÃO VOTOU

Documento assinado eletronicamente por Josiane Castellan de Oliveira, Assistente Legisla�vo II, em
09/09/2021, às 12:17, 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 0275893 e o código CRC A0224039.

Referência: Processo nº 004.00062/2020-70 SEI nº 0275893

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

