
PARECER Nº. 64/2019

OBJETO: PROJETO DE LEI Nº 04/2019 – DISPÕE SOBRE A PROIBIÇÃO DO
USO  DE  CANUDOS  PLÁSTICOS  POR  BARES,  RESTAURANTES,
QUIOSQUES,  AMBULANTES,  HOTÉIS  E  SIMILARES,  NO  ÂMBITO  DO
MUNICÍPIO DE ITAPOÁ/SC.

Ao serem incumbidos de analisar o  Projeto de Lei nº. 04/2019, que dispõe sobre a
proibição  do  uso  de  canudos  plásticos  por  bares,  restaurantes,  quiosques,
ambulantes,  hotéis  e  similares,  no  âmbito  do  município  de  Itapoá/SC,  o qual deu
entrada na Casa no dia 04 de fevereiro do corrente ano e encaminhado para análise das
Comissões  Permanentes,  estas  se  reuniram no dia  25  de junho,  sob a  presidência  da
Vereadora Janayna, a qual solicitou à Servidora Sybelle que realizasse a leitura do Projeto
de Lei nº 04/2019 e de seus anexos. Após a leitura, a Presidente colocou em discussão o
Projeto, o qual consta em anexo, para apreciação, o Parecer Jurídico do Poder Legislativo,
com parecer favorável. O presente projeto tem por objetivo a proibição da utilização
de canudos de plástico, exceto os biodegradáveis, no âmbito do município de Itapoá .
Ainda, destacam-se os dispositivos previstos na Lei Orgânica do Município de Itapoá,
citados no Parecer Jurídico do Poder Legislativo, conforme segue:

Lei Orgânica de Itapoá 

Art. 13. Compete ao Município: 
I - legislar sobre assuntos de interesse local; 
Art. 14. É de competência comum do Município, da União e
do Estado, na forma prevista em lei complementar federal:
VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em
qualquer de sua forma; 
Art.  170.  A política  de  desenvolvimento  urbano  visa  a
assegurar, dentre outros objetivos: 
IV - a garantia à preservação, à proteção e à recuperação do
meio ambiente e da cultura; 
Art.  210.  Todos  têm  direito  ao  meio  ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e
essencial  à sadia qualidade de vida,  impondo-se ao Poder
Público Municipal e à coletividade o dever de defendê-lo e
preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 
[...] 
§2º - Para assegurar a efetividade desse direito incumbe ao
Poder Público: 
V - fiscalizar e controlar a produção, a comercialização e o
emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem
risco para a vida ou sua qualidade no meio ambiente; 
VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de
ensino  e  a  conscientização pública  para a  preservação do
meio ambiente;
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Assim,  após  analisadas  as  normas  técnicas  da  proposição  e  sanadas  as  dúvidas,  a
Presidente  coloca  em  deliberação  o  Projeto  de  Lei  nº  04/2019,  e  os membros  da
Comissão  de  Legislação,  Justiça  e  Redação  Final,  os  membros  da  Comissão  de
Obras e Serviços Públicos, os membros da Comissão de Orçamento e Finanças e os
membros da Comissão de Educação, Saúde e Assistência, são de parecer favorável
ao Projeto de Lei nº 04/2019, com ausência do Vereador Caldeira.
É O PARECER
                                                                                               Plenário, 25 de junho de 2019.
           

         COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL

                                 
 Janayna Gomes Silvino             Jeferson Rubens Garcia         André Vinicius Araujo
             Presidente                               Vice-Presidente                             Membro
  [assinado digitalmente]                [assinado digitalmente]            [assinado digitalmente]

COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
            

                           
                                                 Ausente                                                 

         Osni Ocker                         José Maria Caldeira                 André Vinicius Araujo
           Presidente                                Vice-Presidente                                  Membro
 [assinado digitalmente]               [assinado digitalmente]                 [assinado digitalmente] 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA

                                                                                                              
             Ausente                                         
  José Maria Caldeira                   Janayna Gomes Silvino                   Osni Ocker         
            Presidente                                  Vice-Presidente                              Membro
  [assinado digitalmente]                  [assinado digitalmente]           [assinado digitalmente]

                          COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

                                                                
Jeferson Rubens Garcia                     Osni Ocker                       André Vinicius Araujo
           Presidente                                Vice-Presidente                                  Membro
[assinado digitalmente]            [assinado digitalmente]           [assinado digitalmente]

Documento assinado digitalmente pelo(s) autor(es), em conformidade com o art. 45, §3o e §4o, da Lei Orgânica de
Itapoá, Resolução nº 14/2016, e conforme as regras da infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

Para  consultar  a  autenticidade  e  integridade  do  documento,  pode-se  consultar  o  site
http://camaraitapoa.sc.gov.br/verificador
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