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PARECER CCJ

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

Proc Nº 0198/18

PLL Nº 011/18

Proc. SEI 203.00012/2020-55

 

PARECER Nº          /20 – CCJ

 

Institui o Selo Municipal Sem Glúten no Município de Porto Alegre.

 

Vem a esta Comissão, para parecer, o veto ao Projeto em epígrafe, de autoria do vereador Cássio Trogildo.

A proposição visa estabelecer selo municipal que permita a identificação de produtos sem glúten no
município de Porto Alegre. Segundo a exposição de motivos, o único tratamento para as desordens
ocasionadas pelo consumo das substâncias, por aqueles que estão impedidos de ingeri-la, é uma dieta
absolutamente isenta do mesmo. Neste sentido, apresenta proposta de legislação que permita aos cidadãos da
capital dos gaúchos um mecanismo de identificação dos produtos com vistas a preservação de sua saúde.

Nas razões do veto o Prefeito Municipal aponta que a proposição contraria dispositivos constitucionais,
legais e orgânicos.

É o relatório.

Preliminarmente, importante destacar que conforme a Resolução número 1.178, de 16 de julho de 1992,
compete à Comissão de Constituição e Justiça examinar e emitir pareceres sobre os aspectos constitucional,
legal e regimental das proposições em tramitação na Câmara Municipal.

         Nesse diapasão, ressalto que ao ser analisado pela Procuradoria da Casa, o eminente Procurador Dr.
Fábio Nyland, emitiu parecer prévio, fl. 05, que reconheceu espaço para o Município atuar e legislar sobre o
assunto em questão, do ponto de vista do interesse local, conforme o artigo 23, inciso II, da Constituição da
República Federativa do Brasil, pois trata-se de competência comum entre União, Estados e Municípios. Por
outro lado, verificou que a proposição não cuida de matérias cuja iniciativa é reservada ao Chefe do Poder
Executivo, portanto, deixou de apontar qualquer empecilho de caráter constitucional ou legal.

De outra banda, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou o parecer de número 164/18, de 04 de
setembro de 2018, que concluiu pela inexistência de óbice de natureza jurídica para a tramitação do projeto.

A exposição de motivos traz argumentos fundamentais para a compreensão da matéria:
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“Diante deste cenário, a instituição de um selo municipal que ateste a ausência de glúten nos produtos
alimentícios e serviços de alimentação é uma medida simples que pode melhorar a qualidade de vida desses
consumidores, garantindo a veracidade na informação e a segurança alimentar que se faz necessária. De fato,
na linha do que reconhece o Superior Tribunal de Justiça, o cidadão celíaco tem a condição de consumidor
hipervulnerável (STJ RESP 586316-MG), merecedor, portanto, de proteção especial por parte do Estado.”

Com efeito, a Carta Magna reconhece a competência dos Municípios para prestar serviços de atendimento à
saúde da população:

Art. 30. Compete aos Municípios:

VII - prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde
da população;

Ora, a instituição de um selo Municipal que permita o reconhecimento da presença ou não de uma substância
que gera enormes consequências prejudiciais à saúde de uma parcela da população, merece a atenção
necessária para a prestação deste serviço à comunidade de Porto Alegre. Tais ações preventivas causam uma
transformação positiva nos resultados, além de evitar uma série de problemas para quem possui esta
condição de vida.  

Diante do acima exposto, manifesto parecer pela rejeição do Veto Total.

Sala de Reuniões, 23 de setembro de 2020.

Vereador Márcio Bins Ely,

               Relator.

 

Documento assinado eletronicamente por Márcio Ferreira Bins Ely, Vereador, em 23/09/2020, às
15:07, 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 0167429 e o código CRC AEBDAF5A.

Referência: Processo nº 203.00012/2020-55 SEI nº 0167429

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) 3220-4344 - h�p://www.camarapoa.rs.gov.br/

  

CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer nº 185/20 – CCJ contido no doc 0167429 (SEI nº 203.00012/2020-55 – Proc. nº
0198/18 – PLL nº 011/18), de autoria do vereador Márcio Bins Ely, foi APROVADO através do Sistema de
Deliberação Remota no dia 25 de setembro de 2020, tendo obtido 05 votos FAVORÁVEIS e 00 votos
CONTRÁRIOS, conforme Relatório de Votação abaixo:
CONCLUSÃO DO PARECER: Pela rejeição do Veto Total.

Vereador Cassio Trogildo – Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Mendes Ribeiro  – Vice-Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Adeli Sell: FAVORÁVEL

Vereador Clàudio Janta: FAVORÁVEL 

Vereador Márcio Bins Ely: FAVORÁVEL

Vereador Mauro Pinheiro: NÃO VOTOU

Vereador Ricardo Gomes: NÃO VOTOU

Documento assinado eletronicamente por André Luís Tovo Rodrigues, Assistente Legisla�vo, em
25/09/2020, às 12:08, 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 0168250 e o código CRC A9A16A7A.

Referência: Processo nº 203.00012/2020-55 SEI nº 0168250

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

