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Votação que altera Lei Kiss é adiada mais
uma vez
Uma audiência pública deve debater proposta que permite atuação de técnicos industriais nos PPCIs
Por JULIANA NUNES
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Os deputados gaúchos decidiram colocar o projeto que trata de alterações na Lei Kiss no fim da
pauta de votações da sessão desta terça-feira (26). Desta forma, como ocorreu na semana
passada, ele não foi apreciado.

Líderes da bancada gaúcha decidem colocar projeto da Lei Kiss ao final da pauta
Foto: Joaquim Moura /Divulgação

Os parlamentares buscam mais tempo para discutir a proposta, que autoriza os técnicos
industriais a realizarem projetos e executarem serviços nos Planos de Prevenção e Proteção

PMs investigados por envolvimento com jogos de
azar voltam ao trabalho em São Leopoldo

(AVTSM). Para a AVTSM "a aprovação significa
um retrocesso que permitirá que novas
tragédias como a da boate Kiss voltem a

ocorrer."
Conforme a assessoria do proponente do Projeto de Lei Complementar, deputado estadual
Paparico Bacchi, não há data definida para a audiência e a votação também não deve ocorrer na
próxima terça (3). Para a próxima semana, existem nove projetos do Poder Executivo que devem
trancar a pauta de votações, em função de terem sido protocolados em regime de urgência.
Entre os projetos que trancam a pauta estão os que tratam da revisão geral anual das
remunerações e subsídios dos servidores públicos estaduais e a que autoriza o Estado a repassar
recursos para obras em estradas federais.

Embate entre categorias
O Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Estado (CRT-RS), defende que o PLC é uma
reparação formal, já que antes da criação de um Conselho próprio faziam parte do Crea-RS e
podiam emitir Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e por consequência se
responsabilizar pelo PPCI de empreendimentos de até 80 metros quadrados.
Segundo o presidente do Conselho Federal dos Técnicos Industriais (CFT) e técnico em
Edificações, Wilson Wanderlei Viera, o movimento em busca da valorização da categoria iniciou
nos anos 60 e somente em 2018, foi criado o Conselho Federal dos Técnicos Industriais e seus
regionais (CRTs), por meio da Lei Federal nº 13.639.
"Foi a partir da criação do Sistema CFT/CRTs que os técnicos industriais passaram a ser
respeitados e valorizados. Por decisão unilateral do Sistema Confea/Crea, não ocorreu nenhum
período de transição. A chave do sistema foi imediatamente desligada logo após a publicação da
lei. O CFT precisou agir rápido para permitir que os técnicos industrias pudessem emitir os
Termos de Responsabilidade Técnica (TRTs), haja vista que não era mais possível a emissão das
ARTs pelo conselho anterior. O Rio Grande do Sul é o único estado que tem uma legislação
própria nesta área e os técnicos industriais somente estão fora desta legislação, em função da
categoria ter criado um conselho próprio na mesma época em que a lei gaúcha foi promulgada ",
explica Vieira, que acompanha o debate levantando na Assembleia gaúcha.
"A proposta em apreciação na Assembleia Legislativa coloca em evidência o trabalho dos técnicos
industriais, que devidamente habilitados e fiscalizados no Sistema CFT/CRTs, poderão contribuir
ainda mais para o desenvolvimento social e econômico do Rio Grande do Sul. O projeto de lei em
discussão apenas insere, de direito, os técnicos industriais na legislação estadual", avalia.
Os órgãos federais que representam arquitetos e engenheiros foram procurados pela
reportagem, mas não retornaram aos questionamentos.

TAGS:

ASSEMBLEIA

LEI KISS

POLÊMICA

PPCI

VOTAÇÃO

Gostou desta matéria? Compartilhe!

Encontrou erro? Avise a redação.

Publicidade

Matérias relacionadas

Entre em contatoCentral do AssinanteCentral de VendasSobreAppsPublicidade LegalASSINE

Política de privacidade

Grupo Editorial Sinos 2022. Todos os direitos reservados.

