
PARECER CCJ

Ins�tui Polí�ca Municipal para logís�ca reversa de lâmpadas, eletroeletrônicos, pilhas e baterias
no Município de Porto Alegre.

 

                  Vem a esta Comissão, para parecer, o Projeto de Lei em epígrafe de autoria do Executivo
Municipal que institui a política municipal para logística reversa de lâmpadas, eletroeletrônicos, pilhas e
baterias no Município de Porto Alegre.

Segundo consta da Exposição de Motivos da proposição em tela, o Governo Municipal destaca que o “esta
minuta de projeto de lei, traz segurança jurídica a todos os partícipes da logística reversa e tutela as ações
da administração pública, além de reduzir a quantidade de resíduos perigosos destinados à colega regular
que onera o poder público em sua operação de coleta, transporte e destino final”.                                           
                                                                                                                                                                               
          

A Procuradoria da casa, manifestou-se através do Parecer Prévio nº 347/21, não vislumbrando óbice à
tramitação do projeto de lei em questão.

Feito este breve relato da tramitação do projeto, tem-se que o mesmo se reveste de legalidade, na medida que
se insere nas competências privativas do chefe do Poder Executivo Municipal.

Entende-se, ainda, que os Municípios estão autorizados a legislar suplementarmente, estabelecendo as
normas específicas e, em sendo o caso, também as normas gerais, sempre que isto for necessário ao exercício
de competências materiais, comuns ou privativas.

Assim é de se reconhecer a competência dos Municípios para legislar sobre meio ambiente, nos limites, é
claro, do interesse local, observada ainda as normas gerais estabelecidas pela União (art. 24, § 1º) e/ou pelos
Estados no uso de sua competência suplementar (art. 24, § 2º).

Nestes termos, entende-se pela inexistência de óbice jurídico para a tramitação do projeto.

Documento assinado eletronicamente por Mauro Roberto Pinheiro, Vereador, em 09/09/2021, às
16:19, 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 0276075 e o código CRC 65800AAE.

Referência: Processo nº 118.00169/2021-76 SEI nº 0276075

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

CERTIFICO que o Parecer nº 147/21 – CCJ con�do no doc 0276075 (SEI nº 118.00169/2021-76 – Proc. nº
0576/21 - PLE nº 010), de autoria do vereador Mauro Pinheiro, foi APROVADO durante Reunião Ordinária
da Comissão de Cons�tuição e Jus�ça, realizada pelo Sistema de Deliberação Remota no dia  14 de
setembro de 2021, tendo ob�do 05 votos FAVORÁVEIS e 02 votos CONTRÁRIOS, conforme Relatório de
Votação abaixo: 
CONCLUSÃO DO PARECER: Pela inexistência de óbice de natureza jurídica para a tramitação do Projeto.

Vereador Felipe Camozzato – Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Claudio Janta  – Vice-Presidente: FAVORÁVEL

Vereadora Comandante Nádia: FAVORÁVEL

Vereador Leonel Radde: CONTRÁRIO

Vereador Mauro Pinheiro: FAVORÁVEL

Vereador Pedro Ruas: CONTRÁRIO

Vereador Ramiro Rosário: FAVORÁVEL

Documento assinado eletronicamente por André Luís Tovo Rodrigues, Assistente Legisla�vo, em
14/09/2021, às 16:34, 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 0277648 e o código CRC 86F7932B.

Referência: Processo nº 118.00169/2021-76 SEI nº 0277648

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

