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COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUIWIDOR, DIREITOS HUMANOS E
SEGURANÇAURBANA

PARECER N' (;B5/i9 CEDECONDH

Obriga os bares, os restaurantes e os
estabelecimentos similares a servir água
potável para consumo gratuito por seus
clientes.

Vem a esta Comissão, para parecer, o Projeto em epígrafe, de autoria
do vereador Marcelo Sgarbossa.

O Projeto tem por oUetivo obrigar os bares, os restaurantes e os
estabelecimentos similares a servir água potável para consumo gratuito por seus
clientes .

Em Parecer prévio, a Procuradoria desta Casa (fls. 06-07) se
manifestou no sentido de que o Prometo trata de matéria relativa ao bem-estar,
saúde e conforto dos usuários dos estabelecimentos referidos acima, portanto, de
interesse local, sem interferência indevida na atividade privada, haja vista o
princípio da dignidade da pessoa humana, ao direito à vida, ao direito à qualidade
de vida, ao direito à saúde e à proteção do consumidor, na medida em que o acesso
à água potável é essencial à saúde e ao desenvolvimento flísico do ser humano,
razão pela qual não vislumbrou, em exame preliminar, inconstitucionalidade ou
ilegalidade na proposição que impeça, na fase inicial, a sua tramitação ou que
atraia a incidência do art. 19, inc. 1 1, alínea ':l'', do Regimento interno.

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), examinado os aspectos
constitucionais, legais e regimentais, emitiu Parecer (fls. 08-16) que resultou
aprovado no sentido da existência de óbice de natureza jurídica para a tramitação
do Prometo, em razão de vício formal de inconstitucionalidade, pois a proposição
fere os princípios constitucionais da livre iniciativa e do livre exercício da
nt;xr;Hndp ponHAm;,.n

É o breve relatório

Consta na exposição de motivos que o presente Prometo de Lei pl'opõe
a obrigatoriedade a bares, restaurantes e estabelecimentos similares de servir água
potável aos seus clientes como opção preferencial de consumo. Tal proposta visa a
incentivar o consumo da água em recipientes reutilizáveis, diminuindo, assim, os
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impactos gerados pelo descarte das embalagens plásticas (polietileno tereftalato
PET), usadas no consumo de água engarrafada. Conforme o autor, proporcionar
que clientes possam consumir, gratuitamente, água potável em recipientes
reuti[izáveis contribui para promover um estico de vida mais responsável e mais
sustentável, haja vista que evita o consumo de água engarrafada em vasilhames
plásticos que geram uma enorme quantidade de resíduos poluentes.

Após analisar o Prometo e os Pareceres, não resta dúvidas de que o
mesmo é meritório, entretanto, em razão do Parecer da CCJ, no sentido de existir
vício de inconstitucionalidade, e a matéria já ter sido apreciada anteriormçrite, este
Relator manifesta-se pela rejeição do Prometo

Sala de Reuniões, 1 3 de agosto de 2019

Aprovado pela Comissão em A8 -Og .- z.o..IÇà

Vereador Mo Vereadora Lourdes Sprenger
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