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PARECER COSMAM

Vem a esta Comissão o Projeto de Lei da nobre colega Vereadora Fernanda Barth, que
dispõe sobre o combate ao desperdício de alimentos e autoriza os estabelecimentos responsáveis pela
produção, fornecimento, comercialização, armazenamento e distribuição de gêneros alimen�cios, sejam
eles industrializados ou in natura, a doar o seu excedente às pessoas �sicas ou jurídicas, sem necessidade
de licença prévia ou autorização do Execu�vo Municipal.

O referido projeto teve sua matéria analisada pela Procuradoria deste Legisla�vo que,
embora referido a existência de Lei Federal disciplinando a matéria, essa não encontra
incons�tucionalidade.

Na Comissão de Cons�tuição e Jus�ça – CCJ, em seu parecer, a Vereadora Comandante
Nádia ra�fica que o presente projeto não apresenta incons�tucionalidade, tampouco confronta Lei
Federal existente, apenas preenche uma lacuna existente na legislação, uma vez que a autora do projeto
pretende regulamentar o que não foi regulamentado pela Lei Federal.

 

Desta forma, tendo o projeto um viés social, uma vez que oportuniza o fornecimento de
alimentos em condições de consumo por estabelecimentos industriais e comerciais, sem que esses sejam
responsabilizados civil e criminalmente, desde que não ajam com dolo, voto pela APROVAÇÃO do Projeto
de Lei

Documento assinado eletronicamente por Tanise Amalia Pazzim, Vereador(a), em 18/08/2021, às
16:57, 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 0267658 e o código CRC 5EEE2612.

Referência: Processo nº 212.00023/2021-15 SEI nº 0267658
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CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer nº 050/21 – Cosmam – contido no doc 0267658 – (SEI nº 212.00023/2021-15 –
Proc. nº 0151/21 – PLL 044/21), de autoria da vereadora PSIC. TANISE SABINO, foi APROVADO através
do Sistema de Deliberação Remota no dia 23 de agosto de 2021, tendo obtido 04 votos FAVORÁVEIS e 00
votos CONTRÁRIOS, conforme Relatório de Votação abaixo: 

➥ CONCLUSÃO DO PARECER: pela aprovação do projeto. 

• Vereador Jessé Sangalli (presidente) – FAVORÁVEL 
• Vereadora Cláudia Araújo (vice-presidente) – FAVORÁVEL 
• Vereador Aldacir Oliboni – (não votou) 
• Vereador José Freitas – FAVORÁVEL 
• Vereadora Lourdes Sprenger – (não votou) 
• Vereadora Psicóloga Tanise Sabino – FAVORÁVEL

Documento assinado eletronicamente por Oli Carlos Ferreira Barbosa, Assistente Legisla�vo, em
23/08/2021, às 20:13, 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 0269645 e o código CRC 9FC47FD7.

Referência: Processo nº 212.00023/2021-15 SEI nº 0269645
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