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Inclui inc. 111no parágrafo único do art.
I' da Lei n'. 12.514,de 31 de janeiro de
2019 -- que proíbe a distribuição

e a ven-

da de canudos flexíveis plásticos descartáveis em restaurantes, bares, lanchonetes, quiosques e estabelecimentos similares, ou por ambulantes, ~noMunicípio

de

Porto Alegre -, permitindo a distribuição
e a venda nos locais que contarem com
colega seletiva.

~
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Vem a efta Comissão, para parecer, o Projeto em epígrafe, de autoria
do vereador Ricardo Games.
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A Proposição visa incluía inc. 111no parágrafo único do art. I' da Lei
n'. 12.514, de 3 1 dê janeiro de 2019 - que proíbe a distribuição e a venda de canudos flexíveis plásticos descartáveiseú restaurantes,bares, lanchonetes, quiosques e estabelecimentos similares, ou por ambulantes, no Município de Porto Alegre -, pemiitindo a distribuição e a venda nos locais, que contarem com colete seletiva
A Procuradoria da Casa, eM seu parecer prévio 116/19, entendeu não
haver óbice constitucional ou ilegalidade para à tramitação do Projeto.
- A Comissão de Constituição e Justiça -- CCJ --, no parecer 213/19,

concluiu pela inêxistênçià de óbice de natureza jurídica para a tramitação do Projeto
A Comissão de Economia, Finanças,.Orçamento e do Mercosul
for --, no parecer 007351 3, encatninhou

pela aprovação

Ce-

do Prometo.

Á Comissão de Urbanização, Transportes e Habitação -- Cuthab -,110
parecer n' 0076727,

encaminhou

pela aprovação

do Prometo.
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É o relatório

Considerando que a Proposição inclui como uma das exceçõespermitir o uso dos canudos flexíveis plásticos em locais que possuam contrato com empresa especializada na 'com colega seletiva e na destinação de resíduos ou então
que seja atendido peia colete seletiva de resíduos do município, e ainda, o fato de
oportunizar a conscientização da sociedade do papel de cada um neste processo,
bem como a sua participação para uma mudança de comportamento coibindo assim os impactos e danos ambientais, este Relator portanto, manifesta- se pela
aprovação

do Prometo.

Sala de Reuniões, 9 de agosto liide
2019
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