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Inclui a efeméride Dia de Conscien�zação sobre as mudanças climá�cas no
Anexo de lei n° 10.904, de 31 de maio de 2010 – Calendário de Datas

Comemora�vas e de Conscien�zação do Município de Porto Alegre -, as
alterações posteriores, realizado no dia 16 de março.

 

Vem a esta Comissão, para parecer, nos termos do art. 58, inc. VI, da Lei Orgânica do Município de Porto
Alegre - LOMPA e do art. 35, inc. XVI, al. b, do Regimento da Câmara Municipal de Porto Alegre, o Projeto
em epígrafe, de autoria do vereador Matheus Gomes.

 

Sobre o Projeto em questão, a Procuradoria da Casa apontou a inexistência de óbice de natureza jurídica que
impeça a tramitação da proposição em questão. Da mesma forma, a Comissão de Constituição e Justiça
(CCJ), manifestou-se pela inexistência de ilegalidades no Projeto.

 

No que tange ao mérito, cabe evidenciar a exposição de motivos do Projeto:

 

"O relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climá�cas (IPCC) aponta para uma
tendência preocupante a médio e longo prazo, associada ao aumento das temperaturas e a
mul�plicação de catástrofes causadas pelas mudanças climá�cas".

 

As causas das mudanças climáticas contemporâneas se apresentam como sendo de nossa responsabilidade,
isto é, nós seres humanos estamos causando impactos significativos no clima do planeta terra. Tal
responsabilidade provavelmente está atrelada à forma que nos organizamos como sociedade, ou seja, com a
ordenação que a nossa produção de mercadorias está formatada, a qual constitui-se essencialmente não só
pela produção de combustíveis fósseis, mas também pela extração de minérios.

 

Ambos processos, tanto de extração de combustíveis fósseis como de extração de minérios, estão atrelados às
mudanças climáticas por meio de quatro grandes formas, quais sejam, a própria extração de matéria prima, a
produção, o consumo e  o descarte da mercadoria. Ao analisarmos em detalhe a extração mineral, chocamo-



nos também com a desigualdade mundial, visto que ainda que o Sul Global seja o maior produtor - e maior
impactado pelos seus problemas -, o Norte Global é quem mais consome produtos derivados dos minérios.

 

Como resultado do sistema de produção levado a cabo por nós, temos o que os especialistas estão
denominando de sexta extinção em massa, dada a quantidade de espécies destruídas, seja pela caça, seja pelo
desmatamento do seu ecossistema. Dado que o funcionamento da natureza comporta-se como um sistema
propriamente dito, isto é, como um esquema no qual as partes dependem umas das outras e, portanto, ao
destruir uma parte do sistema - ainda que essa referida parte seja “pequena” - ela pode gerar impactos muito
grandes não só na nossa vida, mas também, e principalmente, para o funcionamento de todas as outras
espécies animais, vegetais e minerais.

 

É importante salientar que é necessário repensarmos a forma de produzir mercadorias o quanto antes
possível, pois em dado momento, talvez muito logo, não teremos mais a possibilidade de reversão do estrago
que temos causado dos últimos 300 anos em nosso planeta. Mais que isso, algumas formas que utilizamos
atualmente para extrair minérios não podem ser simplesmente paradas, visto que, por exemplo, galerias de
minas ativas caso abandonadas sem demais cuidados, podem acabar contaminando quimicamente o solo e a
água que ficam próximas.

 

Assim, considerando que não há óbice legal à tramitação do feito e estamos de acordo com o conteúdo
material da proposição, somos pela APROVAÇÃO do presente Projeto.

 

VEREADORA DAIANA SANTOS

Documento assinado eletronicamente por Daiana Silva dos Santos, Vereador(a), em 25/04/2022, às
14:45, 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 0371914 e o código CRC 54246C57.
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CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer nº 132/22 – CECE con�do no doc 0371914 (SEI nº 217.00013/2022-58 – Proc.
nº 0118/22 - PLL nº 063), de autoria da vereadora Daiana Santos, foi APROVADO através do Sistema de
Deliberação Remota no dia 26 de abril de 2022, tendo ob�do 03 votos FAVORÁVEIS e 00 votos
CONTRÁRIOS, conforme Relatório de Votação abaixo:

CONCLUSÃO DO PARECER: Pela aprovação do Projeto.

Vereador Roberto Robaina – Presidente: NÃO VOTOU

Vereador Jonas Reis – Vice-Presidente: NÃO VOTOU

Vereadora Daiana Santos: FAVORÁVEL

Vereador Gilson Padeiro: FAVORÁVEL

Vereador Giovane Byl: FAVORÁVEL

Documento assinado eletronicamente por Cris�ano Marchiona�, Assistente Legisla�vo, em
27/04/2022, às 17:43, 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 0373033 e o código CRC F991692B.

Referência: Processo nº 217.00013/2022-58 SEI nº 0373033
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