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PARECER Nº  
PROCESSO Nº 118.00170/2021-09
INTERESSADO:
  

 

  

 

O projeto em análise, proposto pelo Poder
Execu�vo Municipal, busca 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.

  

Senhor Presidente da Comissão de Urbanismo, Transporte e Habitação.

 

Com fundamento no Ar�go 35, I, do Regimento Interno da Câmara Municipal, veio encaminhado à
CUTHAB, para apreciação no âmbito das Comissões Permanentes, o projeto de lei em epígrafe de autoria

do Execu�vo Municipal.

 

I. RELATÓRIO

Foi subme�da a apreciação da presente Comissão Permanente, a proposição ora em exame, que busca
ins�tuir uma 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.

Conforme relatado na exposição de mo�vos do projeto, a logís�ca reversa é um dos instrumentos para a
aplicação da responsabilidade compar�lhada pelo ciclo de vida dos produtos. Sendo assim, a proposição
seguiria tendência da legislação brasileira, no sen�do de responsabilizar o produtor/fabricante por todo o
ciclo de vida dos seus produtos, assim como de exigir a par�cipação efe�va de todos os agentes
envolvidos na fabricação, comercialização, u�lização, licenciamento e fiscalização para a des�nação final
adequada dos produtos após o seu consumo.

Dessa forma, sobrevindo parecer da Procuradoria da Casa, o mesmo apontou pela inexistência de
impedimento à tramitação do projeto em questão. Ainda, no mesmo sen�do, posicionou-se a Comissão
de Cons�tuição e Jus�ça (CCJ), tanto quanto ao Projeto, como quanto as emendas protocoladas junto a
proposição.

Ainda, sobreveio parecer da Comissão de Saúde e Meio Ambiente (COSMAM), sob a relatoria da nobre
Vereadora Cláudia Araújo, que concluiu pela aprovação da proposição, bem como das emendas
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protocoladas a ela.

É o breve relatório.  

 

II. FUNDAMENTAÇÃO

Cumpre-nos, primeiramente, informar que se trata de um projeto extenso, de modo que, nesta análise, o
foco será o mérito do projeto, visto ser o eixo temá�co da presente Comissão Permanente. 

Portanto, cabe-nos mencionar que, tanto a Procuradoria Geral quanto a Comissão de Cons�tuição e
Jus�ça, já se manifestaram no sen�do de concluir que não há, no projeto, elemento an�jurídico capaz de
prejudicar a sua regular tramitação. Mencionam, também, que o conteúdo está inserido nas
competências suplementares legisla�vas dos municípios, e que é coerente com os princípios
cons�tucionais a que devem estar atentos todos os atores da Administração Pública.

Ainda, em observância aos demais princípios firmados na Cons�tuição, trata-se de conteúdo que busca
possibilitar o desenvolvimento econômico e social, caracterizado por um conjunto de ações,
procedimentos e meios des�nados a viabilizar a coleta e res�tuição dos resíduos sólidos ao setor
empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produ�vos, ou outra des�nação
final ambientalmente adequada. 

Portanto, ter uma 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 se revela uma necessidade imperiosa, tanto pelas jus�fica�vas trazidas na minuta, quanto quando
analisado o contexto de desenvolvimento econômico de Porto Alegre da úl�ma década, e em especial os
compromissos ambientais a que devem estar atentos todos os atores da sociedade: Administração
Pública, Empresas e terceiro setor.

Por fim, cabe ressaltar que as emendas apresentas a presente proposição vêm para somar, não
apresentando óbices de natureza jurídica que venham a impedir a regular tramitação, mas sim
contribuindo para que o trabalho exercido pelos órgãos responsáveis seja qualificado, visando assim os
resultados de uma gestão de resíduos eficiente para o meio-ambiente e a sociedade como um todo.

 

III. CONCLUSÃO

Sendo assim, diante da INEXISTÊNCIA DE ÓBICES JURÍDICOS aptos a interromperem a regular tramitação
da proposição e das Emendas 1, 2 e 3, este relator manifesta-se pela APROVAÇÃO do Projeto e das
referidas emendas.

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por Hamilton Sossmeier, Vereador, em 26/11/2021, às 14:03,
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 0308612 e o código CRC 4621ECD6.

Referência: Processo nº 118.00170/2021-09 SEI nº 0308612

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 142/21 – CUTHAB con�do no doc 0308612 (SEI nº 118.00170/2021-09 –
Proc. nº 0577/21 – PLE nº 011/21), de autoria do vereador Hamilton Sossmeier, foi APROVADO através
do Sistema de Deliberação Remota no dia 08 de dezembro de 2021, tendo ob�do 04 votos FAVORÁVEIS e
00 voto CONTRÁRIO, conforme Relatório de Votação abaixo:

 

CONCLUSÃO DO PARECER: Pela aprovação do Projeto e das Emendas nos 01, 02 e 03.

 

Vereador Cassiá Carpes – Presidente: FAVORÁVEL

Vereadora Karen Santos  – Vice-Presidente: NÃO VOTOU

Vereador Gilson Padeiro: FAVORÁVEL

Vereador Hamilton Sossmeier: FAVORÁVEL

Vereador Pablo Melo: FAVORÁVEL

Vereador Roberto Robaina: NÃO VOTOU

Documento assinado eletronicamente por Josiane Castellan de Oliveira, Assistente Legisla�vo II, em
08/12/2021, às 15:07, 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 0313998 e o código CRC FA850878.

Referência: Processo nº 118.00170/2021-09 SEI nº 0313998

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

