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Esta Comissão foi designada para a elaboração de parecer acerca da proposição do Projeto de Lei do
Legisla�vo nº 538/21, conforme registros dos números do SEI e do processo em epígrafes, de autoria do
Vereador José de Freitas.

O Projeto obje�va a inclusão da Semana Municipal de Incen�vo à Reciclagem no Calendário de Datas
comemora�vas e de Conscien�zação do Município de Porto Alegre, não se confundindo com a Lei nº
10.904/2010 que trata do “Dia Municipal do Reciclador e da Reciclagem de Lixo” e a “Semana da
Reciclagem”.

Segundo a jus�fica�va, a proposição “é embasada no cumprimento da Polí�ca Nacional de Resíduos
Sólidos (PNRS), ins�tuída pela Lei nº 12.305/10. Tem por finalidade melhorar a des�nação dos Resíduos
Sólidos Urbanos (RSU), proporcionando assim um melhor equilíbrio ao Meio Ambiente”.

Ainda, aposta na parceria entre sociedade civil e o Poder Público para uma gestão mais inteligente dos
resíduos sólidos.

Dessa forma, a ins�tuição da semana de incen�vo à reciclagem possibilitará a realização de ações
educa�vas e de conscien�zação com vista à educação ambiental, melhor relação com o ambiente natural,
incen�vo à pesquisa e ao empreendedorismo ambiental. 

A data indicada para a semana de incen�vo à reciclagem é o mês de novembro.

O PLL em análise foi apregoado em 02.12.2021.

O Parecer Prévio da Procuradoria não vislumbra “óbice de natureza jurídica à tramitação da proposição
legisla�va em questão”, estando de acordo com a definição do art. 5º da Lei nº 19.904/10, exceto com
relação aos arts. 2º e 3º.

O Autor do projeto apresentou a emenda nº 01, suprimindo os arts. 2º e 3º.

Ainda, apresentou em conjunto com os Vereadores Alvoni Medida e Márcio Bins Ely a emenda nº 02,
para alterar a ementa, denominado a efeméride como “Mês de Incen�vo à Reciclagem” e o seu art. 1º e
excluindo o art. 4º.

A Comissão de Cons�tuição e Jus�ça – CCJ emi�u parecer pela “inexistência de óbice jurídico” com
relação ao Projeto e as emendas nº 01 e 02, sendo aprovado por unanimidade.

A proposição esteve em pauta em 21 e 23 de abril de 2022, em 1ª e 2ª sessão, respec�vamente.

A Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Juventude (CECE) emi�u parecer pela aprovação do Projeto e
das emendas aprovado unanimemente.

É o relatório.

 

Passa-se à análise do mérito do Projeto:



A Polí�ca Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) ins�tuída pela Lei nº 12.305/2010 é uma importante
conquista da sociedade brasileira, que como toda a humanidade, tem o desafio de dar uma solução
adequada aos resíduos produzidos pela sua ação sobre a natureza.

Além de garan�r importantes avanços como a priorização para a parceria pública com organizações
comunitárias de catadores de materiais recicláveis, também fixa a responsabilidade de produtores e
consumidores.

Entre os obje�vos principais da PNRS estão proteger a saúde pública junto com a qualidade ambiental;
manter o foco na não geração, redução, reu�lização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, além
da disposição final ambiental adequada dos rejeitos; es�mular a adoção de padrões sustentáveis de
produção e consumo de bens e serviços, aderindo e melhorando tecnologias limpas que minimizem o
impacto ambiental; e, diminuir os riscos causados pelos resíduos perigosos e tóxicos.

No dia 21 de março do corrente ano, o Ins�tuto Lixo Zero ocupou a Tribuna Popular desta Casa para
tratar da correta gestão de resíduos sólidos em Porto Alegre. A embaixadora da organização, Paula
Mole�o, destacou que o Município gasta em torno de R$ 15 milhões de reais por ano, no entanto, a
polí�ca de gestão de resíduos não se orienta pela meta de lixo zero. E, a falta de educação ambiental e
consciência da população compromete o atual modelo de coleta sele�va, sendo necessário integrar
prá�cas entre descarte correto de cada �po de resíduo e compostagem, por exemplo.

É nesse contexto que encontra a importância da atual proposição e todas as demais que versem do
mesmo tema sob orientação e em consonância com as diretrizes do PNRS sempre buscando a
par�cipação da sociedade e respeitando as organizações populares que atuam como verdadeiros agentes
ambientais.

Por todo o exposto, o Projeto de Lei, bem como as emendas n° 01 e 02  em tela devem ser APROVADAS
para a inclusão do “Mês de Incen�vo à Reciclagem” no Calendário de Datas comemora�vas e de
Conscien�zação do Município de Porto Alegre.

Documento assinado eletronicamente por Matheus Pereira Gomes, Vereador(a), em 06/05/2022, às
11:05, 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 0378619 e o código CRC 8D5491D7.

Referência: Processo nº 034.00486/2021-95 SEI nº 0378619

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 094/22 – CEDECONDH con�do no doc 0378619 (SEI
nº 034.00486/2021-95 – Proc. nº 1210/21 – PLL nº 538/21), de autoria do vereador Matheus Gomes, foi
APROVADO através do Sistema de Deliberação Remota no dia 26 de maio de 2022, tendo ob�do 05 votos
FAVORÁVEIS e 00 votos CONTRÁRIOS, conforme Relatório de Votação abaixo:

CONCLUSÃO DO PARECER: Pela aprovação do Projeto, da Emenda nº 01 e da Emenda nº
02..

Vereador Cassiá Carpes - Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Alexandre Bobadra – Vice-Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Alvoni Medina: FAVORÁVEL

Vereador Kaká Dávila: FAVORÁVEL

Vereadora Laura Sito: Não votou.

Vereador Matheus Gomes: FAVORÁVEL  

 

 

Documento assinado eletronicamente por Renata Beatriz Mariano, Assistente Legisla�vo II, em
26/05/2022, às 12:05, 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 0389038 e o código CRC CA02A895.

Referência: Processo nº 034.00486/2021-95 SEI nº 0389038

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

