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PARECER Nº  
PROCESSO Nº 019.00072/2021-81
INTERESSADO:
  

 

PARECER CONJUNTO DE COMISSÕES

 

PROC. Nº   1058/21 
PLL     Nº     452/21

SEI nº 019.00072/2021-81

 

 

 

Vem a esta relatora, para relatório geral da reunião conjunta das comissões permanentes da Comissão de
Constituição e Justiça - CCJ, Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e do MERCOSUL – CEFOR,
Comissão de Urbanização, Transporte e Habitação CUTHAB e Comissão de Defesa do Consumidor,
Direitos Humanos e Segurança Urbana - CEDECONDH o projeto de Lei do Legislativo nº 452/21, processo
SEI nº 019.00072/2021-81, de autoria do Vereador Airto Ferronato, que anistia as multas decorrentes da
infração prevista no § 2º do art. 15 da Lei Complementar nº 728, de 8 de janeiro de 2014.

Trata-se, conforme descrito pelo autor do projeto, de uma proposição legislativa que anistia as multas
decorrentes da infração prevista no § 2º do art. 15 da Lei Complementar nº 728, de 8 de janeiro de 2014,
aplicadas a catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis que possuem baixa renda, microempreendedores
individuais (MEIs), cooperativas de catadores e microempresas que realizam coleta de materiais recicláveis e
reutilizáveis.

O Autor da proposição afirma que a “imposição de multas vem acontecendo faz muito tempo. Conforme o
Código Municipal de Limpeza Urbana, a inobservância à referida Lei Complementar gera infração
gravíssima, correspondente a 1.440 Unidades Financeiras Municipais (UFMs), valor totalmente em
desacordo com a situação financeira dos catadores. Entendemos que o período atípico em que vivemos nos
exige exceções também atípicas para buscar diminuir o impacto da crise econômica na vida das famílias já
empobrecidas.”

Importante destacar que, segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) apontam, os
catadores são responsáveis por quase 90% do lixo reciclado no Brasil. De acordo com o Movimento
Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis, há 800 mil profissionais do tipo em atividade no país e
aproximadamente 85 mil associados ao Movimento Nacional.
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Além disso, os Catadores de Material reciclável, muitas vezes, são pessoas excluídas do convívio social por
conta de suas condições. É no lixo produzido pela sociedade que eles encontram o seu sustento. Esta
categoria social, composta por homens, mulheres e crianças, que em sua maioria apresentam baixa
escolaridade e baixo poder aquisitivo. É a essa classe, que a Política Nacional de Resíduos Sólidos tem
prezado por sua inclusão social e ao seu desenvolvimento econômico.

Indico, ainda, que em reportagem do Jornal do Comércio de 24 de abril de 2021, destacamos a fala do
Secretário Cassio Trogildo sobre o tema “a determinação do prefeito é que busquemos alternativas a fim de
trazê-los para a formalidade". Já apresentamos projeto de lei complementa nº 016/21, onde buscamos retirar
a exigência de multas de pessoas com vulnerabilidade social que tenham como fonte única de sustento a
atividade de recolher, transportar e reciclar descartes de resíduos.

Ainda aponto que a Política Nacional de Resíduos Sólidos, introduzida na realidade brasileira através da Lei
Federal nº 12.305/2010, é um importante instrumento legal para a múltipla visão de gestão pública que
considera um conjunto de princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes, metas e ações adotados ao
gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos. 

Essa situação não é novidade nos debates nesta Casa, visto que há em tramitação neste legislativo o PLCL nº
016/21, de minha autoria, que de permite, através da inclusão de um novo parágrafo, que pessoas com
vulnerabilidade social que tenham como fonte única de sustento a atividade de recolher, transportar e reciclar
descartes de resíduos sólidos possam realizar a sua coleta regular, o seu transporte e a sua destinação.
Conforme podemos colher da exposição de motivos, que a Lei Complementar nº 728/14 apresenta em seu
artigo 15º a competência privativa do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) sobre a coleta,
o transporte e a destinação do resíduo sólido em Porto Alegre, sob pena de multas altíssimas em caso de
descumprimento.

Assim, o tema é de extrema pertinência e se demonstra muito meritoso, no sentido de encontro à Política
Nacional de Resíduos Sólidos, introduzida na realidade brasileira através da Lei Federal nº 12.305/2010, é
um importante instrumento legal para a múltipla visão de gestão pública que considera um conjunto de
princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes, metas e ações adotados ao gerenciamento ambientalmente
adequado dos resíduos sólidos. 

A referida política nacional observa uma nova perspectiva para a gestão e o gerenciamento dos resíduos
sólidos no Brasil. A referida lei, traz em sua concepção a importância da relação entre Catadores e a política
Nacional de Resíduos Sólidos. Isso é o que evidencia a essência do desenvolvimento econômico sustentável
através da inclusão social e da preservação ambiental.

Importante lembrar que essa temática não é um problema atual na cidade. Porto Alegre já enfrenta
dificuldades de regularização da coleta e reciclagem de lixo. Em 2008 Porto Alegre aprovou uma lei que
proibia a utilização de carroças por tração animal. Tal ato desorganizou a atividade informal de muitos
recicladores, e o Poder Público iniciou um processo de adaptação aos trabalhadores do lixo, para fins de sua
regularização ou oportunizando a qualificação dos mesmos para outras atividades econômicas. Entretanto,
percebe-se que o Poder Público falhou nessas iniciativas e permanecemos com o mesmo impasse que
marginaliza a atividade de catadores e recicladores em Porto Alegre, e ao que estamos acompanhando, agora
os mesmos ainda se encontram em regime de criminalização.

O autor apresenta emenda de adequação orçamentária ao executivo.

Portanto, com base nos argumentos acima esposados, indico a inexistência de óbice de natureza jurídica e,
no mérito, me manifesto pela aprovação do presente projeto de lei e da emenda 01. 

 

Sala de sessões, 11 de julho de 2022

 

 

https://virapuru.com/como-ganhar-dinheiro-com-gerenciamento-de-residuos-solidos/
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Vereadora Bruna Rodrigues

Documento assinado eletronicamente por Bruna Liege da Silva Rodrigues, Vereador(a), em
11/07/2022, às 13:16, 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 0411183 e o código CRC D7055A50.

Referência: Processo nº 019.00072/2021-81 SEI nº 0411183

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 Conjunto nº 043/22 – CCJ/CEFOR/CUTHAB/CEDECONDH con�do no 
doc 0411183 (SEI nº 019.00072/2021-81 – Proc. nº 1058/21 - PLL nº 452), de autoria da vereadora Bruna
Rodrigues, foi APROVADO em votação simbólica durante Reunião Conjunta Extraordinária da Comissão
de Cons�tuição e Jus�ça, da Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e do Mercosul, da Comissão de
Urbanização, Transportes e Habitação e da Comissão de Defesa do Consumidor, Direitos Humanos e
Segurança Urbana, realizada pelo Sistema de Deliberação Remota no dia 11 de julho de 2022. 
CONCLUSÃO DO PARECER: Pela inexistência de óbice de natureza jurídica para tramitação do Projeto e
da Emenda nº 01 e, quanto ao mérito, pela aprovação do Projeto e da Emenda nº 01.

Documento assinado eletronicamente por André Luís Tovo Rodrigues, Assistente Legisla�vo, em
11/07/2022, às 21:58, 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 0411626 e o código CRC 4C5FB518.

Referência: Processo nº 019.00072/2021-81 SEI nº 0411626

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

