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Veda o uso de embalagens de espuma de

'..

poliesti,Feno expandido -- isopor -- para
acondicionamento de bebidas e alimentos
in natura ou .processados noi estabeleci-

mentos comerciais do Município de Porto Alegre.

Vem, a esta Comissão, para parecer, o Prometoem epígrafe, de autoria
do vereador Maícelo Sgarbossa.
Protocolado o presente Prometoque visa a vedação do uso de embalagens de espuma de poliestireno expandido -- isopor -- para acondicionamento de
bebidas e alimentos in natura ou processadosnos estabelecimentoscomerciais do
Município de Porto Alegre.
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O referido Prometoob:edeceuseu trâmité, ou sqa, foi encaminhado para análise da dóutã Procuradoria da Câmara Municipal de Porto Alegre, esta, emitiu o Parecer Prévio opinando que A matéria objetõ da proposição se insere no
âmbito de coÍnpetência .municipal, salientando alguns motivos de impedimento,
sobtalehfoque:
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'...Não é posshet que a Ádministrdção pula os administrados sem
lma basenormativa que assimo autorize Portanto, o podem"
sancionadosno âmbito da Ádminish'ação Pública, deve guardar estreita consonância com o pl"incípio
:ia legalidade, sob pena de itt#ingência ao própl"io modelo de .Estado Democrãti=o de l)preito e da separação dos poderes De tal sorte, -visttimbra-se a necegsida-

:ie de expressaprevisão no prqeto acerca das sançõesaplicáveis àqueles que
:iescumprirem a proibição de uso de isopor para condiz:ionar bebidas e alimentos

' ':

leste Município Ante o exposto, em exame preliminar, o prometose augura /orncllmente apto para tl"agitação, mas matei'iatmente ensejo ajustes, nos termos
acima, bem como a .Rmde correção dos possíveis vícios de inconstitucionalidãde
apontados quanto à inexistência de sanções.especí$caspat"a os casos de descumprimento da normqproibitiva"
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Encaminhado .à Comissão de Constituição e Justiça.(CCJ), esta emita
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parecerpela .existênciade óbice de naturezajurídica para a tramitação,acompa
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nhando a Procuradoria no seu filndamento, com o seguinte tcor:
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Inicialmente, cabe destacaro disposto no art. 170, inc. IV, da Constituição Federal da República do Brasil (CFRB), regula a "ordem económica'', com
princípios fi)ndados na "livre conconência" é na."livre Iniciativa"
Nesse sentido, a vedação de "produção e consum.o" de produtos é de
competência concorrente da União, Estados e o Distrito Federal, fulcro no art. 24.

inc. V, CF]R.B,não havendo previsão de competência legislativa para os Municí.
pios. Sobre outro aspecto, oü seja, a possível ocorrência de "dado ao consumidor'',
ou até mesmo '"proteção e defesa da saúde'', incide também o respectivo dispositivo acima citado (art. 24, inca. Vlll e Xll, da CFRB).

Ante o exposto e considerando que o Município não tem competência
!egislativa para regular a matéria, concluímos pela existência de óbice de natureza
jurídica para a tramitação do Projeto.
'
Encaminhado o presente Prometoà Cosmam, para Parecer, após exame
e análise constata-se que o referido Prometose insere nas exigências legais para
prosseguimento,e apto a obedecer seu trâmite legal, conforme art. 41 do Regimento Intimo deste Legis:cativo.

Na distribiiição foi designado como relator:o Vereador que subscreve.

E o relatório, sucinto
Desta. forma, esta Comissão, depois das análises criteriosas da Procu-

radoria e CCJ que antecederam,:mostra que o projeto possui vícios. para o seu
prosseguimento, visto que a competência do exame jur'ídico está a cargo destes
dois órgãos legislativo, não cabendo a esta Comissão o exame sob este aspecto e
em razão da matéria visar a ptoteção ?mbiental e à saúde,não vemos.motivos que

Impeçam o seu prosseguimento,tal proposiçãovem para diminuir o risco à saúde
ptoporéianado por produtos tóxicos, que ao longo dos anos pouco a pouco vem
diminuindo o tempo de vida dos sereshumanos,portanto, o prometoprt)posto merece ser discutido, pois se trata de um tema relevante e merecedor de atenção.
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Isto Posto, por se trata dç um Prometorelevante e embasadoem estudos técnicos e científicos trazidos pelajustiflcativq dó autor e, diante da relevância
dd prop:oito, este Relator manifesta-s:epela aprovaçãodo Pr(feto.
Sala.dé Reuniões, 18 de 6evereiró de 2020
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Aprovado pela Comissão em .,4P : oZ -.;go.&o

Vereador Luciano Marcantânío
Vice-Presidente
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.Vereador:Lourdes Sprenger

