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PARECER  Nº        /2022

 

 

Revoga o inc. VII e o § 3º do art. 116 da Lei Complementar nº 284, de 27 de outubro de 1992 –que ins�tui o
Código de Edificações de Porto Alegre e dá outras providências  –, excluindo a obrigatoriedade de dependência

adequada à moradia do zelador e de sua família, com área mínima ú�l de 45m² ou equivalente à menor unidade
autônoma, quando o prédio possuir mais de 16 apartamentos, e revoga a Lei Complementar nº 429, de 19 de

maio de 1999 – que altera a redação do inciso VII e inclui § 3º no art. 115 e acrescenta nova alínea “d” ao inciso
VIII do art. 128 da Lei Complementar nº 284, de 27 de outubro de 1992 (Código de Edificações de Porto Alegre) e

dá outras providências.

 

Vem a esta Relatora, para parecer, o projeto de lei de autoria do Ver. Felipe Camozzato, que
revoga disposi�vo do Código de Edificações de Porto Alegre, que prevê a obrigatoriedade de dependência
adequada à moradia de zelador e de sua família, com área mínima ú�l de 45m² ou equivalente à menor
unidade autônoma, quando o prédio possuir mais de 16 apartamentos.

 

É o Relatório.

 

Vê-se como meritório o projeto.

 

A realidade atual é muito diferente daquela vislumbrada pelo legislador em 1999. A
obrigação de tal construção acaba por prejudicar os empreendimentos cuja administração pretende
terceirizar o serviço de zeladoria, por exemplo, uma vez que o apartamento des�nado ao zelador ficaria
completamente sem uso.

 

Ainda, do ponto de vista econômico, tal imposição se configura como uma burocracia
existente na cidade. Tal burocracia acaba por se refle�r no Soing Business Subnacional Brasil 2021, onde
Porto Alegre figurou em 20º lugar entre as capitais no indicador “obtenção de alvará de construção”, o
que demonstra uma necessidade de reformulação e modernização do nosso arcabouço legisla�vo.

 

Antes o exposto, somos pela aprovação do projeto e da emenda 01. 

 

Sala das Sessões, 07 de fevereiro de 2022

 

 



Vereadora Mari Pimentel

Relator  

Documento assinado eletronicamente por Mariana Hennig Pimentel, Vereador(a), em 08/02/2022,
às 15:51, 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 0338642 e o código CRC 1387887B.

Referência: Processo nº 030.00030/2021-29 SEI nº 0338642

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 013/22 - CEFOR con�do no doc 0338642 (SEI nº 030.00030/2021-29 – Proc.
nº 0693/21, PLCL nº 029), de autoria da vereadora Mari Pimentel foi APROVADO através do Sistema de
Deliberação Remota no dia 14 de fevereiro de 2022,  tendo ob�do 03 votos FAVORÁVEIS 02 votos
CONTRÁRIOS, conforme Relatório de Votação abaixo:

 

CONCLUSÃO DO PARECER: pela APROVAÇÃO do Projeto e da Emenda nº 01

 

  Vereadora Mauro Zacher – Presidente: FAVORÁVEL

  Vereador Mari Pimentel – Vice-Presidente: FAVORÁVEL

  Vereador Airto Ferronato - CONTRÁRIO

  Vereador Bruna Rodrigues: CONTRÁRIO

  Vereador Moisés Barboza:  FAVORÁVEL

 

Documento assinado eletronicamente por Ta�ana Caroline Manica Schapke, Assistente Legisla�vo,
em 14/02/2022, às 19:30, 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 0341575 e o código CRC C06D9726.

Referência: Processo nº 030.00030/2021-29 SEI nº 0341575

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

