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PARECER Nº  
PROCESSO Nº 049.00032/2020-29
INTERESSADO:
  

 

PARECER Nº

PROCESSO Nº: 049.00032/2020-29

  

 

Projeto de Lei Complementar que altera os limites
das Subunidades 01, 02 e 04 da Unidade de
Estruturação Urbana (UEU) 62 da Macrozona
(MZ) 8 e cria e institui como Área Especial de
Interesse Social (AEIS) III a Subunidade 14 na
UEU 62 da MZ 8, definindo-lhe regime urbanístico.

 

Com fundamento no Artigo 35, I, do Regimento
Interno da Câmara Municipal, veio encaminhado à
CUTHAB, para apreciação o Projeto de Lei em
epígrafe de autoria do Vereador Reginaldo Pujol.

  

Senhor Presidente Vereador Cassiá Carpes;

I. RELATÓRIO

 O Projeto de Lei Complementar em questão, visa alterar os limites das Subunidades 01, 02 e 04 da Unidade
de Estruturação Urbana (UEU) 62 da Macrozona (MZ) 8 e cria e institui como Área Especial de Interesse
Social (AEIS) III a Subunidade 14 na UEU 62 da MZ 8, definindo-lhe regime urbanístico.

Conforme estabelece a Constituição Federal, é da competência dos Municípios legislar sobre assuntos de
interesse local (art. 30, I), bem como promover adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e
controle do uso, do parcelamento e da ocupação o solo urbano (art. 30, VIII).

II. FUNDAMENTAÇÃO

Na ótica deste relator, o projeto proposto pelo nobre vereador, conforme bem apontado pela Procuradoria em
seu parecer prévio, considerou a necessidade de realização de audiência pública prévia para a aprovação do
referido projeto supracitado, por imposição da Constituição Estadual, de modo que seja necessário fazer a
audiência pública prévia à sua votação em plenário, por força do dispositivo constitucional estadual.



Entendo que o tema em tela que se pretende regular é de interesse local, sendo de competência municipal as
mudanças no Plano Diretor.

Sabe-se ainda que, a relevância do tema é fundamental, bem como é necessário pela segurança jurídica do
que se pretende regular. Diversos projetos sobre o tema em questão já foram analisados por esta Casa
Legislativa, sendo alguns declarados inconstitucionais pelo Tribunal de Justiça do Estado, outros vetados
pelo Poder Executivo e, no plenário desta Casa, mantidos os vetos sob o argumento gerais dos Vereadores de
que é preciso proceder com audiência pública.

 Nesse sentido, conforme já frisado, o artigo 177, parágrafo 5º, da Constituição Estadual é claro ao
estabelecer que os Municípios devem assegurar a participação das entidades comunitárias legalmente
constituídas na definição do plano diretor:

 

“§ 5º - Os Municípios assegurarão a participação das entidades comunitárias legalmente constituídas na
definição do plano diretor e das diretrizes gerais de ocupação do território, bem como na elaboração dos
planos, programas e projetos que lhe sejam concernentes.” – grifado.

 

 

Ademais, oportuno destacar que, conforme a jurisprudência atual do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul - TJRS, é necessária a realização de audiência pública para participação da comunidade na
análise da proposta em que versa a presente questão do projeto supracitado antes de sua votação pelos
vereadores desta Casa Legislativa.

 

III. CONCLUSÃO

Dessa forma, não havendo óbice de natureza jurídica do projeto em questão e tendo em vista o seu mérito,
este relator manifesta-se pela sua APROVAÇÃO.

 

 

Vereador PABLO MELO – MDB

 

Sala das sessões, 06 de maio de 2021.

 

Documento assinado eletronicamente por Pablo Sebas�an Andrade de Melo, Vereador(a), em
06/05/2021, às 11:05, 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 0231592 e o código CRC 095C7788.

Referência: Processo nº 049.00032/2020-29 SEI nº 0231592

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 020/21 – CUTHAB con�do no doc 0231592 (SEI nº 049.00032/2020-29 –
Proc. nº 0574/19 – PLCL nº 025/19), de autoria do vereador Pablo Melo, foi APROVADO através do
Sistema de Deliberação Remota no dia 25 de maio de 2021, tendo ob�do 05 votos FAVORÁVEIS e
00 voto CONTRÁRIO, conforme Relatório de Votação abaixo:

CONCLUSÃO DO PARECER: Pela aprovação do Projeto.

 

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: FAVORÁVEL

Documento assinado eletronicamente por Josiane Castellan de Oliveira, Assistente Legisla�vo II, em
25/05/2021, às 20:14, 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 0237323 e o código CRC C545BDC5.

Referência: Processo nº 049.00032/2020-29 SEI nº 0237323

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

