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PARECER Nº  
PROCESSO Nº 004.00062/2020-70
INTERESSADO:
  

 

PARECER Nº

PROCESSO Nº: 004.00062/2020-70

 

Altera o art. 21, inclui art. 17-A e revoga o art. 12 e seus
§§ 1º e 2º, todos na Lei nº 10.847, de 9 de março de 2010 –
que Institui 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 dá outras providências –, estabelecendo
que as atividades dispensadas de licença ambiental
poderão receber determinados RCCs para fins de
reutilização e dispondo sobre informações a constarem
nas faces externas de maior dimensão de containers ou
caçambas destinados ao armazenamento de RCCs.

  

Vem a esta Comissão, para parecer, o Projeto de Lei de autoria do Vereador Moisés Barboza que objetiva
alterar e incluir dispositivos no Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil do
Município de Porto Alegre.

Segundo consta da Exposição de Motivos, o autor da proposição esclarece que o projeto visa “o
melhoramento dos instrumentos legais já previstos, (...) com a atualização do texto legal e incorporar novas
previsões que não sirvam para burocratizar, mas para que haja a melhor execução das ações que visem à
proteção ao tema”.

Por sua vez, a Procuradoria da Casa, em seu parecer de nº 558/19, entendeu em exame preliminar, que “o
projeto não parece conter manifesta inconstitucionalidade ou ilegalidade a obstar sua regular tramitação”.

Ato contínuo, o Vereador Mauro Pinheiro apresentou a Emenda nº 01 com o fito de conceder maior
“coerência” ao projeto proposto, visando “readequar a redação do artigo 1º e revogar os demais dispositivos
que contrariam o teor da proposta no que diz respeito a obrigatoriedade de emissão de MTR aos resíduos da
construção civil – RCC”.

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) em seu Parecer nº 147/20, de lavra do Vereador Ricardo Gomes,
deliberou, por maioria, pela inexistência de óbice jurídico para tramitação do Projeto e da Emenda nº 01,
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tendo em vista a emenda ter reparado os apontamentos realizados anteriormente pelo relator.

Por sua vez a Comissão de Saúde e Meio Ambiente (COSMAM), órgão desta Casa Legislativa designado
para análise de temas ambientais como é o caso do presente, no Parecer nº 042/20, onde constou como
relator o Vereador José Freitas, aprovou de forma unânime o Projeto de Lei e a Emenda nº 01.

Trazida tal proposição à apreciação da CEFOR, reconhece-se a intenção meritória de seu autor para fins de
atualizar a legislação que estabeleceu o Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil
em Porto Alegre, bem como para desburocratizá-lo, incentivando um maior reaproveitamento de tipologia de
resíduo que apresenta dificuldade de destinação em nossa capital. Assim, o presente projeto representa um
ganho ambiental que deve ser saudado.

Igualmente, reconhece-se que a emenda apresentada pelo Vereador Mauro Pinheiro veio no sentido de ajustar
o texto original do projeto, adequando-o aos ditames apontados pela CCJ e que poderiam configurar eventual
ilegalidade e/ou inconstitucionalidade a ferir de morte a proposta legislativa.  

No tocante a configuração de possíveis impactos financeiros e orçamentários, mote de análise desta
Comissão, não se infere da proposição quaisquer incrementos que possam trazer prejuízos ao erário público,
até mesmo porque o projeto em questão altera regramentos destinados ao setor privado, bastando ao Poder
Municipal a simples fiscalização da atividade, caso necessário, e que poderá ser realizada através de equipes
já existentes e atuantes na área de controle ambiental.

Desta feita, com base nos argumentos acima esposados, manifestamo-nos pela aprovação do Projeto de Lei
e da Emenda nº 01. 

 

Sala de Reuniões, 02 de setembro de 2020.

 

 

Documento assinado eletronicamente por Idenir Cecchim, Vereador, em 02/09/2020, às 16:17,
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 0162912 e o código CRC 3FDE1FC8.

Referência: Processo nº 004.00062/2020-70 SEI nº 0162912

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

CERTIFICO que o Parecer nº 095/20 – CEFOR con�do no doc 0162912 (SEI nº 004.00062/2020-70 – Proc.
nº 0371/19 – PLL 170), de autoria do vereador Idenir Cecchim, foi APROVADO através do Sistema de
Deliberação Remota no dia 08 de setembro de 2020, tendo ob�do 04 votos FAVORÁVEIS E 00 votos
CONTRÁRIOS, conforme Relatório de Votação abaixo:

CONCLUSÃO DO PARECER: pela aprovação do Projeto de Lei e da Emenda nº 01. 

Vereador Idenir Cecchim – Presidente: FAVORÁVEL

Vereador João Carlos Nedel – Vice-Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Airto Ferronato: FAVORÁVEL  

Vereador Felipe Camozzato: FAVORÁVEL

Vereador Valter Nagelstein: Não votou

Documento assinado eletronicamente por Rosemeri Essi, Assistente Legisla�vo, em 09/09/2020, às
10:14, 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 0163882 e o código CRC E9935805.

Referência: Processo nº 004.00062/2020-70 SEI nº 0163882
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