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(X) Projeto de Lei cp*W ^ Protocolo n°: 25492 
Em: 13/02/2019-08:18:12

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Abaixo

*
i PROJETO DE LEI N°

Institui o Programa de “Recolhimento e Reciclagem de Óleo de Cozinha Usado” no Município de 
* Carazinho e dá outras providências.

t
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iA}t 1o Fica instituído, no Município de Carazinho, o Programa de Recolhimento e Reciclagem de 

\ óleo de cozinha usado, com o objetivo de proteger o meio ambiente, destinar corretamente 
resíduos poluentes e recicláveis, aumentar a oferta de energia limpa e renovável, preservar as 

i redes coletoras de águas pluviais e estações de tratamento de esgotos.

*

i

,rt.20 O óleo de cozinha usado deverá ser embalado em garrafas do tipo "pet” e depositado nos 
ostos de coleta definidos pelo Município após a regulamentação desta lei.

Art.3° O Executivo Municipal regulamentará a presente Lei no prazo de 120 (cento e vinte) dias 
após a publicação e dará ampla divulgação do programa através dos meios de comunicação locais.

Art. 4o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Janete Ross de Oliveira 
Vereadora PSB
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JUSTIFICATIVA:

Cada litro de óleo utilizado para as frituras pode vir a contaminar 20 mil litros de água potável se ele 
for jogado nos rios sem nenhum tipo de tratamento. Reciclagem de óleo de cozinha usado traz 
benefícios para o meio ambiente e para a saúde humana. Os resíduos de gorduras que fazem 
estragos em nosso organismo são nocivos também para o meio ambiente. Quando lançados 
diretamente na pia, após o seu uso, causa um grande desequilíbrio ecológico, pois são escoados 
em rios, sufocando peixes e prejudicando o ecossistema, além de contribuírem para o entupimento 
da rede de esgotos.

Este é um dos maiores erros que podemos cometer, pois como o óleo é mais leve que a água, ele 
^gca na superfície e cria uma barreira que dificulta a entrada de luz e a oxigenação da água. Além 
™o mau cheiro, a presença de óleo e da gordura na rede de esgoto causa o entupimento e o mau 

funcionamento das estações de tratamento. Em consequência, é preciso usar produtos químicos 
altamente tóxicos na água para retirar o óleo e desentupir encanamentos. Destacamos que além 
dos benefícios ambientais, a coleta seletiva do óleo de cozinha traz benefícios alentadores também 
para os condomínios. Os resíduos de fritura, que hoje entopem encanamentos e tubulações dos 
edifícios, engrossando a massa de poluentes que saturam nossos rios e represas, serão reciclados 
e utilizados como matéria-prima em outros setores industriais, como a produção de sabão e 
detergentes

A destinação do óleo saturado para a fabricação de sabão tem uma nobre função no que concerne 
ao meio ambiente, pois a presença de gordura nas redes de esgotos pode causar obstruções das 
tubulações, e conseqúentemente, vazamentos em pontos de visita e até retorno para as 
residências. Os óleos e gorduras que saem em estado líquido das residências se solidificam ainda 
nas redes e afetam também o funcionamento das Estações de Tratamentos de Esgotos (ETEs). A 
obrigatoriedade da caixa de gordura junto a instalações de cozinhas não é uma mera exigência de 

^ngenharia. As caixas devem ser limpas, no mínimo, a cada 15 dias. A gordura retirada na limpeza 
deve ser recolhida com uma pá, acondicionada em saco plástico a ser fechado e jogado no lixo. 
Jogar o óleo no ralo da pia, mesmo em locais onde há caixa de gordura, é uma prática que pode 
causar sérios danos ao meio ambiente. Para ilustrar os benefícios não apenas com a questão 
ecológica transcrevemos abaixo uma reportagem sobre o trabalho de uma cooperativa em Quixadá, 
no Ceará, ademais há outras matérias impressas anexas ao presente projeto de lei:

“Prefeitura apóia Cooperativa de Jovens

Com o apoio da Prefeitura Municipal de Quixadá e Governo do Estado do Ceará, cerca de 30 
jovens de baixa renda, filhos de famílias quixadaenses dos bairros populares e estudantes de 
ensino médio e universitários fazem parte da primeira Cooperativa de Jovens no Brasil atuando no 
ramo da coleta e reciclagem do óleo de fritura para produção de biodiesel em larga escala. Este 
empreendimento juvenil é baseado nos princípios da Economia Solidária: Solidariedade, 
Cooperação, Viabilidade Económica e auto Gestão. Toda receita gerada pela cooperativa será 
distribuída entre os próprios jovens para que estes possam concluir seus estudos e melhorar sua 
qualidade de vida e de sua família.
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“Nós vamos recolher este óleo e fazer uma análise química para entregar à Petrobras, que 
produzirá uma energia limpa. Vamos entregar aos parceiros o selo de amigos do meio ambiente. 
Esta iniciativa vai evitar que os comerciantes e donas de casa usem o óleo várias vezes na fritura e 
que joguem o óleo para o meio ambiente” assim afirmou a jovem Camila que é integrante da 
cooperativa. Os principais benefícios da Cooperativa de Jovens de Quixadá são:

ECOLOGIA: A Cooperativa recolhe o óleo usado em residências, bares, restaurantes e outros 
estabelecimentos. Esse produto reciclado é transformado em Biodiesel e promove a preservação 
do meio ambiente;
ECONÓMICO: O óleo reciclado gera aos jovens da cooperativa, trabalho e renda, promovendo a 
diminuição do desemprego juvenil e melhorando a qualidade de vida pessoal e familiar de cada 
jovem de baixa renda;

SOCIAL: A Cooperativa desenvolve nas comunidades de Quixadá campanhas de Educação 
Ambiental e junto às Escolas Públicas e Particulares palestras e gincanas ambientais promovendo 
uma consciência social e ecológica. Os jovens da cooperativa tem acesso a outras ações voltadas 

£>ara a sua profissionalização, elevação de escolaridade e formação cidadã.

Para a empresária Altanir, do Restaurante Sabores do Sertão, “Proprietários de lanchonetes que 
usam o óleo na massa de salgados, no dia seguinte, precisam ser conscientizados da importância 
de se dar um destino adequado ao óleo de frituras. Outros enviam para fazer sabão, mais agora 
vamos doar para a cooperativa de jovens, que vai gerar trabalho e renda para nossa juventude”.

Por fala em biodiesel, a Petrobras informou recentemente que as usinas de biodiesel de Candelas 
(BA) e de Quixadá (CE) superaram suas metas de produção previstas para 2008. Segundo a 
empresa, as duas unidades - operadas pela Petrobras Biocombustível - chegaram ao final deste 
ano de 2008 com uma produção total de 8,8 milhões de litros de biodiesel entregues ao mercado, 

^ultrapassando os 8 milhões de litros vendidos nos dois leilões de biodiesel realizados pela Agência 
®slacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) neste segundo semestre do ano. É 

exatamente a usina de Biodiesel de Quixadá, que vai comprar todo o óleo de fritura arrecadado 
pela Cooperativa de jovens, e de outras entidades.”
(http://www.revistameioambiente.com.br/2009/02/04/oleo-de-fritura-vira-combustivel-em-quixada/) 
Face ao todo exposto, convoca os demais Pares para aprovação da matéria. Gl/

Desse modo, solicito o apoio dos ilustres pares para aprovação dessa proposição de grande 
relevância e alcance social.

Carazinho 12, de fevereiro de 2019

Janete Ross de Oliveira 
Vereadora PSB

Sala Antônio Libório Servian, em 13/02/2019.

Janete Ross de Oliveira - PSB

J

http://www.revistameioambiente.com.br/2009/02/04/oleo-de-fritura-vira-combustivel-em-quixada/


/o«.
-T-

' 0

Espaço reservado a Diretória de Expediente

#



..\SLATiVo

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

ORIENTAÇÃO TÉCNICA 
039/2019

Matéria: PLL 007/2019
Ementa:
PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. MATÉRIA DE 
COMPETÊNCIA MUNICIPAL. INTELIGÊNCIA DO 
ART. 30, INCISOS I E II DA CF/88. 
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3o, POIS 
CRIA UMA ORDEM AO CHEFE DO EXECUTIVO. 

VINCULAÇÃO.
FAVORÁVEL COM RESSALVAS

CONSTITUCIONAL.DIREITO

ORIENTAÇÃONÃO

Trata-se de pedido encaminhado pela Servidora Viviane Muller 
Menezes Nunes ao Departamento Jurídico desta Casa Legislativa, para que seja emitida 
orientação técnica, em seus aspectos constitucionais e legais, acerca do Projeto de Lei n. 
007, de 12 de fevereiro de 2019, de autoria de vereadora, que dispõe sobre a instituição do 
Programa de "Recolhimento e Reciclagem de Óleo de Cozinha Usado” no Município de 
Carazinho.

A exposição de motivos consta em anexo.

É o brevíssimo relato, passa-se a fundamentar.

Primeiramente, deve ser registrado que o Município possui 
competência legislativa suplementar para editar normas de proteção do meio ambiente 
(art. 30, II1 c/c art. 24, VI2 da Constituição Federal; art. 13, II Lei Orgânica do Município), 
bem como possui competência para regrar as matérias de interesse local3.

Igualmente, não restou configurada na espécie a aventada invasão 
da competência legislativa reservada ao Chefe do Poder Executivo do Município, pois a 
simples instituição de Programa de Recolhimento e Reciclagem de Óleo de Cozinha 
Usado no Município é insuficiente para se sustentar vício formal de iniciativa.

Convém dizer, ainda, que o Poder Executivo manterá integralmente 
o seu poder de regulamentação quanto às atividades desenvolvidas com relação à 
matéria, não havendo, por assim dizer, usurpação de competências.

Portanto, cabível a propositura em deslinde.

Em relação ao objeto da presente proposição, não há qualquer 
óbice constitucional ou legal à sua aprovação, passando a matéria, exclusivamente, por 
um juízo de conveniência e oportunidade dos Poderes Executivo e Legislativo local, não 
cabendo, aqui, interferências.

Art. 30. Compete aos Municípios: [...]
H - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber; [...]
2 Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: [...]
VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção 
do meio ambiente e controle da poluição; [...]
3 Art. 30. Compete aos Municípios:
I - legislar sobre assuntos de interesse local (CRFB); [...]

1
Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone: PABX: (54) 3330-2322 - CEP 99500-000 - CARAZINHO/RS 
E-mail: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52www.camaracrz.rs.gov.br
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Todavia, sobre o prazo para que o Poder Executivo regulamente a 
Lei, referido no art. 3o do Projeto de Lei, cabem algumas considerações.

Como a implementação das previsões normativas exige 
interferência de órgãos administrativos, evidente a necessidade do regulamento executivo. 
Porém, ao estabelecer prazo para o cumprimento da medida, a Câmara efetivamente 
emite uma ordem, cria uma obrigação ao Poder Executivo, o que não é aceitável em face 
do princípio da harmonia e independência entre os poderes, inscrito no art. 104 da 
Constituição Estadual. Há de se reconhecer, então, que, neste ponto específico, há vício 
de iniciativa a inquinar de inconstitucionalidade formal do dispositivo legal.

Neste sentido:

Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N° 
3.033, DE 21 DE SETEMBRO DE 2010, DO MUNICÍPIO DE 
GRAVATAÍ. DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DA 
COLOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS NO PASSEIO 
FRONTEIRIÇO A CARROCINHAS, TRAILERS ESTACIONADOS E 
ASSEMELHADOS, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO. INICIATIVA DO 
PODER LEGISLATIVO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL. NÃO 
OCORRÊNCIA. Limitando-se a Lei impugnada a disciplinar a 
utilização dos passeios públicos fronteiriços aos estabelecimentos 
a que faz referência, não há falar em invasão de competência ou 
violação ao princípio da separação dos poderes. A única mácula 
que se vislumbra na norma legal em comento diz respeito ao
disposto em seu art. 8°. na medida em que determina conduta

devem observados peloe prazo que ser
Poder Executivo para regulamentar a Lei. Afronta

À______________________________ UNANIMIDADE,
JULGARAM PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO DIRETA 

INCONSTITUCIONALIDADE.
Inconstitucionalidade N° 70042180182, Tribunal Pleno, Tribunal de 
Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em 
23/01/2012).

ao art. 10 da Constituição Estadual.

(Ação Direta deDE

Ressalve-se que não se está a defender que fica ao alvedrio do 
Chefe do Executivo decidir se expede ou não o ato regulamentar, pois, como adverte 
CELSO ANTONIO BANDEIRA DE MELLO:

[...] fácil é compreender-se que, se uma lei depende de 
regulamentação para sua operatividade, o Chefe do Executivo não 
pode paralisar-lhe a eficácia, omitindo-se em expedir as medidas 
gerais indispensáveis para tanto. Admitir que dispõe de liberdade 
para frustrar-lhe a aplicação implicaria admitir que o Executivo tem 
titulação jurídica para sobrepor-se às decisões do Poder 
Legislativo. [...] (Curso de Direito Administrativo. 22a ed. São Paulo: 
Malheiros, 2007, p. 338).

4 Art. 10 - São Poderes do Município, independentes e harmónicos entre si, o Legislativo, exercido 
pela Câmara Municipal, e o Executivo, exercido pelo Prefeito.

2
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Não obstante isso, há sim, como se disse, a inconstitucionalidade 
do art. 3o do Projeto de Lei, centrada, exclusivamente, na fixação de prazo para a 
realização da atividade, aspecto que merece correção, o que pode, sem dúvida, ser obtido 
com a utilização da técnica de redução de texto. Nesse sentido, explica o Min. GILMAR 
FERREIRA MENDES, em obra doutrinária sobre o tema, que:

A doutrina e a jurisprudência brasileiras admitem a teoria da 
divisibilidade da lei, de modo que, tal como assente, o Tribunal 
somente deve proferir a inconstitucionalidade daquelas normas 
viciadas, não estender o juízo de censura às outras partes da lei, 
salvo se elas não puderem subsistir de forma autónoma. Faz-se 
mister, portanto, verificar se estão presentes as condições objetivas 
de divisibilidade. Para isso, impõe-se aferir o grau de dependência 
entre os dispositivos, isto é, examinar se as disposições estão em 
uma relação de vinculação que impediria sua divisibilidade. Impõe- 
se verificar, igualmente, se a norma que irá subsistir após a 
declaração de nulidade parcial corresponderia à vontade do 
legislador. Portanto, devem ser investigadas não só a existência de 
uma relação de dependência (unilateral ou recíproca), mas também 
a possibilidade de intervenção no âmbito da vontade do legislador 
(Jurisdição constitucional: o controle abstrato de normas no Brasil e 
na Alemanha. 5.ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 342-3).

Sendo assim, excluir do Projeto de Lei o art. 3o não traz 
inconvenientes de ordem objetiva e, tampouco, se afasta da vontade do legislador. Por 
outro lado, sana de modo eficaz o vício de inconstitucionalidade apontado, impedindo 
interpretações equivocadas.

POR TAIS RAZÕES, esta Procuradoria Legislativa opina pela 
viabilidade técnico-jurídica do PL 008/2019, desde que sanado o vício de 
constitucionalidade do art. 3o do Projeto de Lei.

É a fundamentação.

É a conclusão, salvo melhor juízo.

Carazinho (RS), 28 de fevereiro de 2019.

Mateus F«!
Assessor Jurídico Ida Me^a Diretora 

OAB/RS

Casali
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Porto Alegre, 20 de março de 2019.

Informação n° 462/2019

Interessado:
Consulente:
Destinatário:
Consultores:
Ementa:

Município de Carazinho - Poder Legislativo.
Viviane Muller Menezes, Auxiliar de Expediente.
Presidente da Câmara Municipal.
Bartolomé Borba e Vanessa Marques Borba.
1. Proposição que “Institui 0 Programa de ‘Recolhimento e Reciclagem de 
Óleo de Cozinha Usado’ no Município de [...] e dá outras providências”.

2. Inviabilidade do Projeto de Lei s/n°, Protocolo n° 25.492, pois é de 
iniciativa do Legislativo e dispõe sobre a instituição de programa a ser 
implementado pelo Executivo, gerando atribuições e despesas a este 
Poder, o que o torna formalmente inconstitucional.

É solicitado, através de mensagem eletrónica, registrada nesta 

Consultoria sob n° 14.250/2019, manifestação sobre o Projeto de Lei s/n°, Protocolo n° 

25.492, de autoria da Vereadora Janete Ross de Oliveira, que, conforme sua ementa, 

“institui o Programa de ‘Recolhimento e reciclagem de óleo de Cozinha Usado’ 

Município de [...] e da outras providências.”
no

Examinada a matéria, passamos a opinar.

1. O Projeto de Lei, de iniciativa parlamentar, pelo que se depreende 

do seu conteúdo normativo, objetiva instituir verdadeiro programa a ser implementado 

pelo Executivo que, apesar de meritório, pois visa à proteção do meio ambiente, há que 

se ressaltar gera atribuições à administração pública como fica claro em seu conteúdo 

normativo

Av Pernambuco. 1001 - Naveo 
Porto Alegre/RS - CLP 902/.:• -.

Fone: (51) 30?, ..
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Site: vw\v.l?orbapausepe'in.adv.br 
Facebook: Borba. Pause & Perin - Advogados
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Desci? ig-c

Assim, por interferir em atribuições de órgãos ou secretarias da 

administração pública, a iniciativa do Projeto de Lei é privativa do Prefeito, em decorrência 

do art. 60, II, “d", da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, que prevê:

Art. 60 - São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que:

II - disponham sobre:

d) criação, estruturação e atribuições das Secretarias e órgãos da 
administração pública.

Ademais, certamente, a implementação do Programa que a 

proposição pretende instituir acarretará aumento de despesas ao Executivo, o que, 

também, por esse aspecto, inviabiliza a iniciativa parlamentar, como prevê o art. 61, I, da 

Carta Estadual1.

2. Portanto, a iniciativa legislativa do Projeto de Lei agride o princípio 

da independência entre os Poderes, previsto para os Municípios especificamente no art. 

10 da Constituição do Estado, o que o macula com o vício da inconstitucionalidade formal.

Nesse sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do

Estado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MUNICÍPIO DE 
MARAU. LEI MUNICIPAL N. 5.055/2014 QUE CRIA O PROGRAMA 
MUNICIPAL DE PROTEÇÃO DAS NASCENTES NO MUNICÍPIO DE 
MARAU E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. LEI N. 5.056/2014 QUE 
INSTITUI O PROGRAMA DÉ REAPROVEITAMENTO DO ÓLEO DE

Art. 61. Não será admitido aumento na despesa prevista: I - nos projetos de iniciativa privativa do 
Governador, ressalvado o disposto no art. 152;

[...]

Av Pernambuco. 1001 - Navega 
Porto Alegre/RS - CEP gozzo-^-- • \ S:le: Aavw.boi-bapauseperin.adv.br 
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COZINHA USADO NO MUNICÍPIO DE MARAU. MATÉRIA DE 
NATUREZA ADMINISTRATIVA DE INICIATIVA DO EXECUTIVO 
MUNICIPAL. VÍCIO FORMAL. Padece de inconstitucionalidade a Lei 
Municipal, de iniciativa do Poder Legislativo, dispondo sobre matéria de 
iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo e que importa em 
aumento de despesa. Afronta ao disposto nos artigos 8o, ''capuf, 10, 60, 
inciso II, alínea "d", todos da Constituição Estadual. AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. UNÂNIME.2

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL 
INSTITUIÇÃO DE COLETA DE ÓLEO VEGETAL USADO, PARA 
FABRICAÇÃO DE BIODIESEL. VÍCIO DE INICIATIVA. É 
inconstitucional a Lei Municipal n° 1.674/2007, de iniciativa do 
Poder Legislativo de Novo Hamburgo, que autoriza a instituição da 
coleta de óleo vegetal usado, para fabricação de biodiesel. Tudo, 
por vício de origem, com afronta aos arts. 8o, 10, 60, II, "d ", e 82, III 
e VII, da Constituição Estadual, uma vez dispondo sobre matéria 
que envolve atribuições do Executivo Municipal, ferindo a 
harmonia e independência dos Poderes e atropelando a iniciativa 
privativa do Executivo. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. UNÂNIME.3

AÇAO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL N.° 
4.244/2015 DO MUNICÍPIO DE CANGUÇU. MATÉRIA DE 
COMPETÊNCIA DO PODER EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE 
LEGITIMIDADE POSTULATÓRIA DA PROCURADORA DO 
MUNICÍPIO. INOCORRÊNCIA. 1. Tendo o Prefeito Municipal de 
Canguçu outorgado mandato específico para o ingresso da presente 
ação direta de inconstitucionalidade à Advogada firmatária da petição 
inicial, fica afastada a arguição de ilegitimidade postulatória. 2. 
Compete ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa de leis que 
disponham não apenas sobre a criação e estruturação, mas 
também atribuições das Secretarias e órgãos da administração 
pública, bem como sobre a organização e funcionamento desses 
órgãos. 3. Tratando-se de matéria de iniciativa reservada ao 
Prefeito Municipal, não poderia a Câmara de Vereadores tomar a 
iniciativa de legislar instituindo o Programa Impulsão 
Agropecuária. Existência de vícios formal e material, com afronta 
aos art. 8o, art. 10, art. 60, inc. II, "d", art. 82, inc. Ill, da Constituição

2 Ação Direta de Inconstitucionalidade N° 70063135391, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 
Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado am 06/04/2015.
3 Ação Direta de Inconstitucionalidade N° 70026579795, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 
Leo Uma, Julgado em 09/03/2009.

o cor:osco3:'bo.-oapausek)ei';n.adv,brAv. Pernambuco, 1001 - lv 3
•' .^.ocáhapausEi/e.ifTocív.bíPorto Atecre/RS - CEP
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Estadual. Ação declaratória de inconstitucionafidade julgada 
procedente. UNÂNIME/’ (grifamos)

Sendo assim, opinamos pela inviabilidade do Projeto de Lei 

anexado à consulta, Protocolo n° 25.492, pois é de iniciativa do Legislativo e dispõe sobre 

a instituição de programa a ser implementado pelo Executivo, gerando atribuições e 

despesas a este Poder, o que o torna formalmente inconstitucional.

3.

São as informações que julgamos pertinentes à consulta

formulada.

!I x
X-,s

■r-
. ,■ í-v ^

/•Bartolomê.Borba 
OAB/RS 2.392

ír

JHL-yi Vanessa Marques^^íba 

ÒÂB/RS n° 56.115/

4 Ação Direta de Inconstitucionnlidade N0 7006537 1080, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 
Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em 01/12/2015.

Av Pernambuco. 1001-N m-ganíe. j r*. 
Porto Alegre/RS-CEPç. -^O-OO.i

j c-jccuosco,:..boi bapauseperin.aciv.br 
. -\v\ .\'oo\ bCipausepe in.adv.br 

Fone: (51- J2.7.34o. " Borba, Pa^se 0. Pe in - Advogados
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CÂMARA MUNICIPAL OE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE
CAMARA MUNICIPAL

DECmmri 
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0 5 ABR.

CARAZINHO-RS
Protocolo n' 
Hora

Carazinho, 03 de abril de 2019OAE 033/19

Assunto: Referente ao PLL 007/19.

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Solicito que seja enviado ofício ao Departamento de Meio Ambiente, 
conforme solicitação da Comissão de Interesses Difusos e Coletivos, referente ao 
Projeto de Lei n° 007/19 de autoria da Vereadora Janete Ross, que Institui o Programa 
de "Recolhimento e Reciclagem de Óleo de Cozinha Usado" no Município de 
Carazinho e dá outras providências, para que nos envie a seguinte informação:

1. Há política pública em relação a proposta de recolhimento e reciclagem de 
óleo de cozinha usado, em execução no município?

2. Em caso positivo explique o seu funcionamento, juntando documentos.

Presidente da CIDC

A Sua Excelência o Senhor 
Daniel Weber
Câmara Municipal de Carazinho

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone: PABX: (54) 3330-2322 - CEP 99500-000 - CARAZINHO/RS 
E-mail: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52www.camaracrz.rs.gov.br

mailto:camaracrz@camaracrz.rs.gov.br
http://www.camaracrz.rs.gov.br
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MUNICÍPIO DE CARAZINHO 
CAPITAL DA HOSPITALIDADE E LOGÍSTICA

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE

<Ò

Memo. 037/2019 -DEMA
Carazinho, 24 de abril de 2019.

CAMARA MUNICIPAL 
DE CA"

Prolor.olo n' 
HoraÀ Câmara Municipal de Vereadores —/V0M3

2 9 A9R. mA/C Presidente

Res,^
As&.i. wExmo. Senhor,

Com nossos cordiais cumprimentos, vimos por meio deste, atender ao Ofício n° 130/2019 que faz 
questionamentos sobre a Política Municipal de Gerenciamento de Óleo de Cozinha, do qual informamos que:

Do questionamento a: Se há política pública em relação a proposta de recolhimento e reciclagem de óleo de 
cozinha usado, em execução no município?
Resposta: Sim. A política de recolhimento de óleo de cozinha acontece há 10 anos neste município.

#

Do questionamento b: Em caso de positivo explique o seu funcionamento, juntando documentos:
Resposta: A destinação correta para os resíduos sólidos do município em especial, óleo de cozinha, atende aos 
seguintes dispositivos legais: a) PNRS Lei Federal n° 12.305/2010 e b) Lei municipal n° 7.190/2010, sendo que 
para o óleo gerado nas residências o município dispõe de ECOPONTO de recolhimento localizado neste 
departamento, além do recolhimento em algumas escolas da rede municipal de ensino, tanto para 
encaminhamento ao DEMA quanto para o seu reaproveitamento em oficinas.

Com relação ao destino de óleo produzido nos estabelecimentos comerciais, estes são fiscalizados pelo 
DEMA e destinam o óleo em sua grande maioria para a empresa Faros (mesma empresa que recolhe o óleo do 
ECOPONTO).

A destinação média deste resíduo chega à 3.600 kg/mês no município e o munícipe consegue
informações através do telefone 3330-1459, pelo site do município ou então pelas ações de educação ambiental 
realizadas semanalmente, /7

Sendo o que tínhamos para o momento, reiteramos os votos de apreço e di^ntp c ^ iideraçãi 

Atenciosamente,

lênifiso i Pauletto da Costa
Oesecrvblylmento e Meio AmbienteSeci

;inho/rsAv. Mauá, n° 221 Centro - CEP 99500-000
Email: dema@carazinho.rs.gov.br Fone: 543330-1459

mailto:dema@carazinho.rs.gov.br
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

'X
^^Azunto-^

LEI MUNICIPAL N° 7.190, DE 29 DE JUNHO DE 2010.

VEREADOR GILNEI JARRÉ PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
CARAZINHO, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.

FAÇO SABER, que o Poder Legislativo aprovou e eu, na qualidade de seu 
Presidente, de acordo com o § 5°, do Art 35, da Lei Orgânica Municipal, promulgo a seguinte Lei:

Ementa: DispOe sobre medida de 
reaproveitamento de óleo vegetal 
(cozinha) e seus resíduos e dá outras 
providências.%

Autoria: Vereador Élbio Esteve

Art l.°. Esta Lei regulamenta a coleta de óleo vegetal (cozinha) e seus resíduos 
para que possam ser reaproveitados, mmimtzando o impacto ambiental que seu despejo inadequado 
provoca.

Parágrafo Único - É objetivo desta Lei coibir o lançamento ou liberação destes 
poluentes especialmente os de uso cutinário, nas águas e solo, mediante a adoção de mftrftrfgg 
estratégicas e de controle técnico de fbnna a:

I - evitar a poluição do solo, mananciais e lençol freático, além de outros prejuízos
ao meio ambiente.

II - reduzir gastos de recursos públicos aplicados em manutenção da rede de esgoto. 
RI - evitar os transtornos vivenciados pela população em função do entupimento nam rede de esgoto.

ArL2.° - Ficam as empresas que trabalham com refeições em geral, que manuseiem 
óleos vegetais de cozinha, diretamente obrigadas a implantar on sua estrutura funcional, programa de 
coleta do referido material.

Art3.° - Os profissionais que manuseiam óleos vegetais e trabalham em feiras, 
mercado, hotéis, restaurantes, lanchonetes, condomínios residenciais, também devem possuir métodos 
de coleta nos termos do caput deste artigo.Constrtuem objetivos a serem atingidos:

Art 4.° - Ficam definidos três tipos de Óleo:
I - Óleo Domiciliar - aquele produzido nas residências;
II - Óleo Comercial - aquele produzido em restaurantes, bares, hotéis e similares;
III - óleo de Instituições - aquele produzido em escolas, creches, hospitais, casa de

saúde e similares.

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone PABX: (54) 3330-2322 - CEP: 99500-000 - CARAZIN 
E-mail: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br

,S
CNPJ: 89.965.222/0001-52www.camaracrz. rs, gov.br

mailto:camaracrz@camaracrz.rs.gov.br
http://www.camaracrz
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

COMISSÃO DE INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS

PARECER

Parecer n° 076/2019 
Projeto de Lei: 007/19 
Autor: Janete Ross
Ementa: Institui o Programa de "Recolhimento e Reciclagem de Óleo de Cozinha Usado' 
no Município de Carazinho e dá outras providências.
Relator: João Pedro Albuquerque

Relatório
1. A matéria em análise, de autoria da Vereadora Janete Ross, tramita nesta Casa 

Legislativa, sob a forma de Projeto de Lei, tendo como objetivo a Ementa acima 
citada.

2. Atendendo às normas regimentais de tramitação que disciplinam a matéria, o 
referido PL está sob a responsabilidade desta Comissão para que seja elaborado 
parecer sobre aspectos de ordem coletiva.

Voto do Relator

3. Desfavorável ao Projeto sobre viés de interesse coletivo, em virtude da existência 
da lei Municipal 7.190/10e da Lei Federal 12.305/10 que já contemplam a matéria;

4. Por tal razão, VOTA o Relator contrário ao Projeto de Lei.
5. Os demais Vereadores Votaram de acordo com o Relator.

Sala de Reuniões Antôniq/ubpriçyBervian, 3(>âe abril de 2019.

Vereador Gilson Haubert 
Presidente / /—/

Vereador l^heiaf^CGsta 
Vice/Presidente

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone: PABX: (54) 3330-2322 - CEP 99500-000 - CARAZINHO/RS 
E-mail: camaraorz@camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52www.camaracrz.rs.gov.br

mailto:camaraorz@camaracrz.rs.gov.br
http://www.camaracrz.rs.gov.br
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CAPITAL DA HOSPITALIDADE
CARAZINHO-RS

COMISSÃO DE JUSTIÇA E FINANÇAS

Parecer n° 074/2019 
Projeto de lei: PLl 007/19 
Autor: Janete Ross
Ementa: Institui o Programa de "Recolhimento e Reciclagem de Óleo de Cozinha Usado" no 
Município de Carazinho e dá outras providências.
Relator: Mareio Hoppen

Relatório
1. A matéria em análise, de autoria da Vereadora Janete Ross, tramita nesta Casa legislativa, 

sob a forma de Projeto de Lei, tendo como objetivo a Ementa acima citada.
2. Atendendo às normas constitucionais de tramitação que disciplinam a matéria do Projeto 

de lei está sob a responsabilidade desta Comissão para que seja elaborado o parecer 
sobre sua legalidade, constitucionalidade e regimentalidade.

Votos
1. Conclui-se ilegítima a iniciativa desta proposição de lei.
2. Por tal razão, VOTA o Relator pela inviabilidade do Projeto de Lei
3. Os demais vereadores votaram de acordo.

Conclusão

4. Os integrantes da Comissão votaram, por unanimidade, pela inviabilidade do Projeto de
Lei.

Sala de Reuniões Antônio-títeório Bervian, 02/ae maio de 2019.

/•

'■éreador Gian pi
APresidenté

Iroso

k !.dor irlei Vieira
r. ‘ice Presidente

VI

Vejfeaaqr^MarcioTloppen 
/ Secretário

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone: PABX: (54) 3330-2322 - CEP 99500-000 - CARAZINHO/RS 
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Protocolo n°: 26552 
Em: 08/05/2019-08:20:49(X ) Solicitação

Sr. Presidente

Srs. Vereadores:

EMENTA: Solicita Retirada

PLL 007/19

Institui o Programa de "Recolhimento e Reciclagem de Óleo de Cozinha Usado" no Município de 
Carazinho e dá outras providências.

Sala Antônio Libório Servian, em 08 de maio de 2019.

Janete Ross de Oliveira - PSB

Espaço reservado a Diretória de Expediente

Hora:N°:


