
01/12/2021 14:43 SEI/CMPA - 0307678 - Parecer

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=333585&infra_si… 1/3

Av. Loureiro da Silva, 255 - Bairro Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP 90013-901

Telefone: - http://www.camarapoa.rs.gov.br/

PARECER Nº  
PROCESSO Nº 118.00170/2021-09
INTERESSADO:
  

 

PARECER Nº

PROCESSO Nº: 118.00170/2021-09

  

 

Ins�tui a Polí�ca Municipal para Logís�ca Reversa
dos Resíduos Originários de Embalagens (PLRE) de
papel, plás�cos, metálicas, de vidro e de
mul�camadas e similares  no município de Porto
Alegre.

  

Senhor Presidente,

 

 I. RELATÓRIO

1. Vem a esta Comissão de Saúde e Meio Ambiente para parecer ao Projeto de Lei do Execu�vo
nº.  011/2021, que Ins�tui a Polí�ca Municipal para Logís�ca Reversa dos Resíduos Originários de
Embalagens (PLRE) de papel, plás�cos, metálicas, de vidro e de mul�camadas e similares  no município de
Porto Alegre.

2. Conforme consta a Procuradoria da Casa Legisla�va considerou a inexistência de óbice para a
tramitação, acompanhado também da Comissão de Cons�tuição e Jus�ça pela mesma análise.

3. É sucinto o relatório.

4.  

5. II. FUNDAMENTAÇÃO

 

O Projeto de Lei visa ins�tuir a Polí�ca Municipal para Logís�ca Reversa dos Resíduos Originários de
Embalagens (PLRE) de papel, plás�cos, metálicas, de vidro e de mul�camadas e similares  no município de
Porto Alegre.
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 A Polí�ca Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) trata sobre a implantação da Logís�ca Reversa para uma
diversidade de produtos.  O intuito da lei ambiental é ins�tuir instrumentos para a gestão de
resíduos permi�ndo que o país enfrente os principais problemas ambientais, sociais e econômicos causados
pelo manejo incorreto dos resíduos.

A implantação da logís�ca reversa já é lei para fabricantes, importadores, distribuidores ou comerciantes de
determinados produtos. Para cumprir a lei, são feitos acordos setoriais entre eles e o poder público para
implantar o sistema de logís�ca reversa. Desta forma contemplada no presente Projeto de Lei em análise,
vale ressaltar a importância da lei para a responsabilidade compar�lhada entre a produção, fabricação,
usuário e des�nação final do produto.

Evidente importância para benfeitorias ao Meio Ambiente atendendo a população da cidade como um todo
e também disposto na Lei Orgânica do Município de Porto Alegre em seu art. 201: 

 

Art. 201. O Município, através dos Poderes Execu�vo e Legisla�vo, e da comunidade, promoverá o
desenvolvimento urbano e a preservação do meio ambiente com a finalidade de alcançar a melhoria da
qualidade de vida e incrementar o bem-estar da população. 

§ 1º A polí�ca de desenvolvimento urbano e preservação do meio ambiente terá por obje�vo o pleno
desenvolvimento social da cidade e o atendimento das necessidades da população. 

§ 2º A função social da cidade é compreendida como direito de acesso de todo cidadão às condições
básicas de vida. 

§ 3º O desenvolvimento urbano consubstancia-se em: 

I - promover o crescimento urbano de forma harmônica com seus aspectos �sicos, econômicos, sociais,
culturais e administra�vos; 

II - atender as necessidades básicas da população; 

III - manter o patrimônio ambiental do Município, através da preservação ecológica, paisagís�ca e
cultural;

6.  

7. Vale ressaltar que ainda há discussões sobre as metas apresentadas no presente projeto, que
possivelmente deverão ser construídas em caráter cole�vo com os fabricantes de marcas próprias, empresas,
comércio, en�dades ligadas a causa ambiental, indústrias, Secretarias Municipais, e demais envolvidos.

8.  

III. CONCLUSÃO

9. Ademais, não vislumbrando óbice jurídico para o presente projeto e demais emendas, 1,2 e 3.
Manifesta-se pela aprovação do presente projeto e das emendas 1,2 e 3. 

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por Claudia Araújo, Vereador(a), em 25/11/2021, às 10:20,
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 0307678 e o código CRC E228B1ED.

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 073/21 – Cosmam – con�do no doc 0307678 – (SEI nº 118.00170/2021-09 –
Proc. nº 0577/21 – PLE 011/21), de autoria da vereadora Claúdia Araújo, foi APROVADO através do Sistema
de Deliberação Remota no dia 30 de novembro de 2021, tendo
ob�do 04 votos FAVORÁVEIS e 01 voto CONTRÁRIO, conforme Relatório de Votação abaixo: 

➥ CONCLUSÃO DO PARECER: pela aprovação do Projeto e das Emenda nos 01, 02 e 03. 

• Vereador Jessé Sangalli (presidente) – FAVORÁVEL (0308003) 
• Vereadora Cláudia Araújo (vice-presidente) – FAVORÁVEL (0307678) 
• Vereador Aldacir Oliboni – CONTRÁRIO (0308071) 
• Vereador José Freitas – FAVORÁVEL (0308156) 
• Vereadora Lourdes Sprenger – NÃO VOTOU 
• Vereadora Psicóloga Tanise Sabino – FAVORÁVEL (0308156)

Documento assinado eletronicamente por André Luís Tovo Rodrigues, Assistente Legisla�vo, em
01/12/2021, às 10:53, 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 0310207 e o código CRC 2CF96609.

Referência: Processo nº 118.00170/2021-09 SEI nº 0310207
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