
 
 

PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE SAÚDE, 

ASSISTÊNCIA SOCIAL E MEIO AMBIENTE - SASMA 

Projeto de Lei Complementar nº 02/2022 – EXECUTIVO  

 

 

 

 A Comissão Permanente de Saúde, Assistência Social e Meio Ambiente, reunida 

na forma regimental, com base nos artigos 71 e parágrafo 4º do artigo 77 do Regimento 

Interno, para apreciar o projeto acima mencionado de autoria do Chefe do Executivo, 

protocolado na Casa Legislativa no dia 22/06/2022 (quarta-feira), com pedido de 

urgência e sessão extraordinária e encaminhado para parecer. 

 A matéria contém a seguinte redação: 

 

 O caput artigo 34-B da lei complementar 001/2006, possui o seguinte texto 

normativo: 

“Art. 34-B Os Condomínios urbanísticos, sejam integrados à 
edificação ou não, destinados à implantação de unidades 
autônomas residenciais horizontais, constituídos por habitações, 
isoladas, agrupadas, geminadas ou sobrepostas, deverão atender às 
seguintes condições:”  

 

 Entendemos que tal dispositivo contempla as duas figuras (com edificação e 

sem edificação), vale dizer que no edificado o empreendedor promove a transação 

econômica com o imóvel construído, ao passo que o texto quando diz “ou não” está 

dizendo sem edificação, ou seja, apenas o lote, assim, o empreendedor está efetuando 



 
 

a transação apenas dos lotes. Portanto, esta última figura trata de um condomínio 

apenas de lotes. 

 O projeto não altera a redação do texto normativo em vigor, apenas reforça e 

diz com palavras explícitas e expressas o que já contém de forma implícita na lei 

complementar em vigor, como mencionado na mensagem que acompanha a matéria. 

 Assim, a comissão entende que o projeto de lei complementar nº 

02/2022, do Executivo, está apto para ser apreciado pelo Plenário, devendo a 

oportunidade e conveniência ser analisado por cada Vereador. 

 

 

   ESTE É O NOSSO PARECER. 

   Jardinópolis, 30 de junho de 2022. 

 

 

                                (Assinatura Eletrônica) 

      Relator:   ROGÉRIO LIMA CONGA – BELLO CERIMONIAL              
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