
P R E F E I T U R A   M U N I C I P A L  D E  P O R T O  A L E G R 
E 

COMISSÃO CONSULTIVA DO CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES 
 

ATA Nº 431 
DATA:  16/12/03                                                     INÍCIO: 8:30 h               

FIM: 10:30 h 
LOCAL: Sala de reuniões do Diretor da DE/SECON/ SMOV - Av. Borges de Medeiros, 2244 

 
 1. PRESENTES: 
      
Estiveram presentes os seguintes membros: Renato Andrino Fanaya, Arq. Ivanio 

Sanguinetti, Arq. Izabel Matte, Arq. José Carlos Pereira da Rosa, Eng. Milton Oliveira,  e o 
Arq. Raul Millani. 

 
2.  ASSUNTOS TRATADOS: 

 
        2.1 Expediente Único nº       Parecer nº 111/2003 
 

Trata o projeto em epígrafe de condomínio residencial, localizado na  Rua 
Afonso Arinos, 145, com 128 economias   térreas , totalizando 2.507,00 m2 de 
área construída. 
 

Solicita à CCCE  a utilização do sistema construtivo MEDABIL de 
paredes de PVC preenchido de concreto , conforme especificações técnicas em 
anexo. 

 
A CCCE decide por unanimidade que o material abaixo  descrito 

atende o que preconiza o art. 45 da LC 284/92, cons iderado pelo  LEME- 
Laboratório de Ensaios e Modelos Estruturais do Dep artamento de 
Engenharia Civil da  Universidade Federal do RS e U niversidade Federal 
de Santa Maria, equivalente aos índices de resistên cia mecânica, 
impermeabilidade, térmico e acústico, mencionado pe lo art. 43 da mesma 
LC, de acordo com a documentação anexa, portanto pa ssível de aceitação 
nas condições estabelecidas: 

- Sistema Construtivo MEDABIL composto de painéis de PVC 
preenchido com concreto na espessura mínima de 100 mm como 
material equivalente ao bloco cerâmico de 250 mm e/  ou tijolo 
maciço de 230 mm , a ser utilizado nas paredes de d ivisa e entre 
economias , para uso exclusivo em residências unifa miliares ou 
em condomínios residenciais por unidades autônomas,  sem 
edificação de uso condominial. 

Obs:  O uso deste material com espessura inferior d o estabelecido 
acima somente poderá ser aceita  nas paredes intern as deste tipo de 
edificação e/ou nas paredes externas que atenderem os afastamentos 
estabelecidos no art. 112 da LC 284/92.  

 
 

3. PRÓXIMA REUNIÃO: 
Deverá ser realizada em data a combinar, nos mesmos horário e local 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


