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Obriga os bares, os restãuraütes e os es
tabelecimentos similares a servir água
potável para consumo gratuito por seus
clientes.

Vem a esta Comissão, para parecer, o Prometo em epígrafe, de autoria
do vereador Mar(ido Sgarbossa.
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Objetiva o presente prometo a obrigatoriedade de bares, restaurantes e
estabelecimentos similares de servir água potável aos seus clientes como opção
preferencial de consumo. Argumenta que haverá o incentivo ao consumo da água
em recipientes reutilizáveis, diminuindo, assim, os impactos gerados pelo descarte
das embalagens plásticas usadas no consumo de água engarrafada.: i .-

Em breve análise da Procuradoria da Casa não foi apontada existência
de óbice jurídico à tramitação do Prometo de Lei.

A .Comissão de Constituição e Justiça -- CCJ --, por suà vez, quando
de sua análise através do parecer n' 1 69/1 9, em que foi relator o Vereador Mandes
Ribeiro, entendeu pela existência de óbice de natureza jurídica para tramitação do
prometo.
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Em síntese, muito bem lembrou a CCJ que a proposição em estudo é
uma reapresentação do PLL n' 162/17, processo n' 1427/17, que tinha o mesmo
conteúdo normativo. Naquela ocasião a CCJ manifestou-se em duas oportunidades
pela existência de óbice jurídico à tramitação.
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No presente processo, conãrmou seu entendimento de vício de in
constitucionalidade, replicando o parecer da primeira proposição.

É o relatório
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No que toca a esta Comissão eín especíülco, este relator se filia ao en-
tendimento dà CCJ e entende que não há viabilidade jurídica de tramitação frente
ao arcabouço .legal vigente, notadamente em relação a violação ao princípio da
livre iniciativa e o livre exercício da atividade económica, muito bem argumentado
pela Comissão de Constituição e Justiça eh seu parecer, assim somos pela rejei-
ção do Prometo pela existência de óbice jurídico intransponível.

Sala de-Reuniões, 5 de agosto de 2019
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