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PARECER COSMAM

PARECER AO PLL 152-21

 

PROPONENTE: Vereador Leonel Radde

TIPO: Projeto de Lei 

RELATOR: Ver. Jessé Sangalli

ÓRGÃO PROCESSANTE: Comissão de Saúde e Meio Ambiente 

EMENTA: Proíbe a produção, a disponibilização, a distribuição e a comercialização do produto foie gras nos
restaurantes e demais estabelecimentos, públicos ou privados, localizados no Município de Porto Alegre.

 

RELATÓRIO

 

Vem à esta Comissão para parecer o PLL nº 152/21, de autoria do Vereador Leonel Radde, em que pretende a
proibição de um produto de consumo no Município de Porto Alegre, conhecido mundialmente como "foie gras".

Em seus argumentos, justifica a proibição em razão da prática cruel a que são submetidos os patos e gansos para
a produção da referida iguaria.

Cabe a esta Comissão proferir parecer sob o aspecto ambiental.

É o relatório.

 

MÉRITO

 

À Comissão de Saúde e Meio Ambiente -COSMAM, no entender deste relator, compete analisar os projetos que
lhe chegam sob o prisma da constitucionalidade em relação às matérias afeitas à saúde e ao meio ambiente,
consoante dispõe o artigo 41, do Regimento Interno da Câmara de Vereadores, in verbis (grifamos!):

 

Art. 41. Compete à Comissão de Saúde e Meio Ambiente examinar e emi�r parecer sobre:
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I- sistema único de saúde e seguridade social;

II- vigilância sanitária epidemiológica e nutricional;

III- segurança e saúde do trabalhador;

IV- saneamento básico;

V- proteção ambiental;

VI- controle da poluição ambiental;

VII- proteção da vida humana e preservação dos recursos naturais;

VIII- planejamento e projetos urbanos.

 

O artigo 41, inciso V, do Regimento Interno, dispõe que compete à COSMAM emitir parecer sobre a proteção
ambiental.

O que se entende por "proteção ambiental", advém do disposto na Constituição Federal, que em seu artigo 225,
explicita que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, devendo a sociedade, para dar
efetividade a esse direito, preservar e restaurar processos ecológicos essenciais das espécies e ecossistemas, que
são fundamentais à uma vida digna, eliminar impactos causadores de degradação ambiental, proteger a fauna e a
flora se o ato provoca a extinção de espécie ou se a comercialização de determinada técnica põe em risco a vida
das pessoas.

Com base nisso, tenho que proibir a comercialização de um produto, pela razão do seu processamento se dar
supostamente de modo cruel, não viola diretamente o meio ambiente como exposto no artigo 225, da
Constituição Federal. Isso porque, patos e gansos não são espécies em extinção. Seu abate para a fabricação da
iguaria não põe em risco a vida humana e não desequilibra o ecossistema. 

Ademais, se quisesse o projeto proteger o meio ambiente consoante o que dispõe a CF, deveria vir precedido de
estudo de impacto ambiental em relação a crueldade que é feita com os animais, ou até mesmo classificando a
prática não da comercialização mas da produção como cruel, elencando penalidades. 

Já existe Lei no município, a saber Lei Complementar nº 694, de 21 de maio de 2012, que proíbe práticas cruéis
com animais. Entende-se por maus tratos o que dispõe o artigo 32, da Lei Federal nº 9.605/98, ou seja, precisa
existir a intenção de ferir e mutilar animais. 

Uma simples pesquisa na internet, vemos artigos em que os produtores de "foie gras" comprovam que a
colocação do tubo no esôfago ocorre no final do processo e por 15 dias somente, e que o pato e o ganso por não
possuírem o mesmo sistema digestivo que o humano, tal fato não lhes afeta da mesma forma que afetaria nós
humanos.

Não se adicione aqui, acima de tudo, o aspecto da inconstitucionalidade do projeto ao dispor sobre proibição de
item de consumo, o que compete à  União, temática aposta da CCJ, cujo parecer já foi exarado no presente
processo. 

Por essa razão, do ponto de vista ambiental, como previsto no Regimento Interno da Câmara, e na Constituição
Federal, opino e concluo pela rejeição do projeto.

 

CONCLUSÃO

 

Por essas razões, do ponto de vista da temática desta Comissão, concluo pela REJEIÇÃO DO PROJETO.
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Porto Alegre, 14 de dezembro de 2021.

Vereador Jessé Sangalli

Documento assinado eletronicamente por Jesse Sangalli de Mello, Vereador(a), em 14/12/2021, às
14:19, 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 0316599 e o código CRC A31E8F3F.

Referência: Processo nº 208.00114/2021-57 SEI nº 0316599

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Av. Loureiro da Silva, 255 - Bairro Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP 90013-901

CNPJ: 89.522.437/0001-07

Telefone: (51) 3220-4346 - h�p://www.camarapoa.rs.gov.br/

  

CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer nº 081/21 – Cosmam – contido no doc. ID 0316599 – (SEI nº 208.00114/2021-57
– Proc. nº 0390/21 – PLL 152/21), de autoria do vereador Jessé Sangalli, foi EMPATADO através do Sistema
de Deliberação Remota no dia 15 de dezembro de 2021, tendo obtido 03 votos FAVORÁVEIS e 03 votos
CONTRÁRIOS, conforme Relatório de Votação abaixo: 

➥ CONCLUSÃO DO PARECER: pela rejeição do projeto. 

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

Documento assinado eletronicamente por Oli Carlos Ferreira Barbosa, Assistente Legisla�vo, em
15/12/2021, às 18:27, 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 0317613 e o código CRC 773ED88E.

Referência: Processo nº 208.00114/2021-57 SEI nº 0317613

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

