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PARECER COSMAM

PARECER AO PLCL 029-21

 

PROPONENTE: Vereador Felipe Camozzato

TIPO: Projeto de Lei Complementar

RELATOR: Ver. Jessé Sangalli

ÓRGÃO PROCESSANTE: Comissão de Saúde e Meio Ambiente 

EMENTA: Revoga o inc. VII e o § 3º do art. 116, da Lei Complementar nº 284, de 27 de outubro de 1992, e
revoga a Lei Complementar nº 429, de 19 de maio de 1999, que dispõe sobre a obrigatoriedade
dependência de zelador em prédios que possuam mais de 16 apartamentos.

 

RELATÓRIO

 

O Ver. Felipe Camozzato propõe que seja revogada a lei que obriga prédios com mais de 16 apartamentos
a possuírem dependências de zelador.

O Parecer Prévio da procuradoria legisla�va no doc nº 0281563, foi no sen�do de entender cons�tucional
a proposição.

O Parecer da CCJ no doc nº 0291972 foi no sen�do de inexistência de óbice jurídico à tramitação do
Projeto.

Vem a esta Comissão temá�ca para parecer. 

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 cons�tucionalidade em relação às matérias afeitas à saúde e ao
meio ambiente, consoante dispõe o ar�go 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;
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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.

 

A Constituição Federal consagra em seu artigo 30, inciso VIII, prega que compete aos Municípios promover,
no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento
e da ocupação do solo urbano. Ou seja, o Município ordena a ocupação do solo pelas pessoas, para que não
seja desenfreado, e para que se respeite limites e aspectos físicos-ambientais, populacionais, culturais etc.

Respeitados esses requisitos mínimos, mediante um planejamento urbano de expansão, de moradia etc.,
não há razão para que o Estado legisle miudezas e pormenores que não atendem os conceitos de direito
difuso e cole�vo, mas tão somente significam, na prá�ca, intervenção direta na vida co�diana da pessoa
privada.

Portanto, do ponto de vista da temá�ca desta Comissão, o projeto deve prosperar.

Do ponto de vista jurídico, sob o regimento, tem-se que o assunto é de interesse local, bem como se
insere em tema de competência concorrente (Direito urbanís�co, de higiene e segurança das
construções). Desse modo, não vislumbro, nesse exame preliminar, manifesta incons�tucionalidade ou
ilegalidade na proposição que impeça, nesta fase inicial, a sua tramitação ou que atraia a incidência do
art. 19, inc. II, alínea “j” do Regimento Interno.

Do ponto de vista jurídico, a competência para revogar legislação municipal é do próprio município, pelo
seu interesse local. Ademais, não se tratando do rol das inicia�vas priva�vas do poder execu�vo, a
inicia�va é também do poder legisla�vo, não havendo qualquer óbice ou vício na sua proposição.

 

CONCLUSÃO
 

Por essas razões, do ponto de vista da temá�ca desta Comissão, concluo pela APROVAÇÃO DO PROJETO
E PELA EMENDA nº 01.

 

Porto Alegre, 24 DE NOVEMBRO de 2021.
 

Vereador Jessé Sangalli

Documento assinado eletronicamente por Jesse Sangalli de Mello, Vereador(a), em 24/11/2021, às
18:42, 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 0307638 e o código CRC 8D27839A.

Referência: Processo nº 030.00030/2021-29 SEI nº 0307638

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) 3220-4346 - h�p://www.camarapoa.rs.gov.br/

  

CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer nº 074/21 – Cosmam – contido no doc. ID 0307638 – (SEI nº 030.00030/2021-
29 – Proc. nº 0693/21 – PLCL 029/21), de autoria do vereador Jessé Sangalli, foi EMPATADO através do
Sistema de Deliberação Remota no dia 06 de dezembro de 2021, tendo obtido 03 votos FAVORÁVEIS e 03
votos CONTRÁRIOS, conforme Relatório de Votação abaixo: 

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

• Vereador Jessé Sangalli (presidente) – FAVORÁVEL 
• Vereadora Cláudia Araújo (vice-presidente) – CONTRÁRIO 
• Vereador Aldacir Oliboni – CONTRÁRIO 
• Vereador José Freitas – FAVORÁVEL 
• Vereadora Lourdes Sprenger – CONTRÁRIO 
• Vereadora Psicóloga Tanise Sabino – FAVORÁVEL

Documento assinado eletronicamente por Oli Carlos Ferreira Barbosa, Assistente Legisla�vo, em
06/12/2021, às 16:41, 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 0312689 e o código CRC 011F1E40.

Referência: Processo nº 030.00030/2021-29 SEI nº 0312689

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

