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COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E DOS DIREITOS 

HUMANOS 

 

 

PROJETO DE LEI Nº 382/2017 

Autor: Deputado Rafael Favatto. 

Assunto: Dispõe sobre o peso das embalagens do saco de cimento. 

 

 

I – RELATÓRIO 

 

O Projeto de Lei nº 382/2017, de autoria do Excelentíssimo Senhor 

Deputado Rafael Favatto, que dispõe sobre o peso das embalagens do saco de 

cimento. 

 

A matéria foi protocolada em 04/10/2017, lida no expediente da 

Sessão Ordinária do dia 09/10/2017. A matéria foi publicada no Diário do 

Poder Legislativo na edição do dia 17/10/2017, nas fls. 26 dos autos. 

 

Após, juntado o parecer técnico-jurídico, a Proposta foi encaminhada à 

douta Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, para 

efeito de análise, oportunidade em que recebeu o Parecer de nº 013/2018 

pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa. 

 

Seguidamente, veio a esta Comissão de Defesa da Cidadania e dos 

Direitos Humanos para análise de seu mérito na forma do art. 52 do 

Regimento Interno (Resolução nº 2.700/2009). 

 

É o relatório. 

 

II – PARECER DO RELATOR 

Identificador: 310030003600370038003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br//spl/autenticidade.
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Trata a matéria do Projeto de Lei nº 382/2017, de autoria do 

Excelentíssimo Senhor Deputado Rafael Favatto, que Dispõe sobre o peso 

das embalagens do saco de cimento. 

 

Descrito o objeto da proposição, devemos ressaltar que o parecer 

desta Comissão abrange apenas a análise de seu mérito, estando 

prejudicada qualquer análise sob ponto de vista diverso, que 

regimentalmente seria de competência de outras comissões. 

  

Depreende-se da justificativa do autor que:  

O objetivo deste projeto é preservar a saúde dos trabalhadores da 

construção civil, de grande e pequeno porte, que carregam sacas de 

cimento, cujo peso de 50kg causa danos à coluna vertebral. A 

sobrecarga de peso, em pouco tempo, gera também problemas 

ortopédicos e musculares, que diminuem a produtividade, tornando o 

trabalhador um frequentador assíduo dos serviços de saúde. É fato 

que a legislação já estabelece regras claras para que tal atividade seja 

executada de forma saudável, sem prejudicar o trabalhador. Mas, as 

normas já existentes não estão sendo suficientes para proteger sua 

saúde. Em face disso, representantes do setor vêm reiteradamente 

apontando que o peso excessivo dos sacos de cimento consiste em fator 

de prejuízo para a execução de suas tarefas.  

 

Como todos sabemos, o cimento é perecível e de difícil 

armazenamento, e a embalagem de 50kg existente hoje no mercado, 

além de dificultar o transporte, gera desperdícios para pequenos 

reparadores. O que um pequeno construtor, que vai realizar alguns 

reparos em sua casa, faz com o restante de uma embalagem de 50kg 

de cimento? Perde o material. O objetivo do nosso projeto é 

humanitário e econômico. Segundo pesquisas, nos Estados Unidos 

existem sacos de cimento de 5, 10, 15 e, no máximo, 20kg. Aqui no 

Brasil, além do preço do saco do produto ser exagerado as pessoas são 

obrigadas a comprar um saco inteiro de cimento quando precisam 

apenas de menores quantidades para fazer alguns reparos em casa. 

Trata-se de medida simples, mas que pode implicar efetiva melhora 

nas condições de trabalho no setor e beneficiar o consumidor final. 
 

Assim, pela ótica da cidadania sua aprovação garantirá o direito 

fundamental da preservação da saúde propiciando a diminuição de 
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problemas causados pela sobrecarga de peso; desta forma podemos concluir 

que o presente Projeto de Lei se afigura como de relevante interesse público, 

visto que, as normas já existentes não são suficientes para proteção da 

saúde dos trabalhadores da construção civil. Especialmente no que tange o 

tema relacionado ao Art. 52, Inciso ‘’VIII – demais assuntos relacionados com 

a problemática homem, trabalho e direitos humanos’’ do Regimento Interno 

(Resolução nº 2.700/2009). 

 

 Pelas considerações aduzidas, podemos concluir que o projeto de lei se 

apresenta como sendo de relevante interesse público o que nos leva a adotar 

um posicionamento favorável à aprovação da matéria, razão pela qual 

sugerimos aos membros desta douta comissão a adoção do seguinte. 

 

PARECER Nº               /2018 

 

A COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E DOS DIREITOS 

HUMANOS é pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 382/2017, de autoria 

do Deputado Rafael Favatto. 

 

 

Sala das Comissões, em         de                         de 2018. 

 

 

 

_______________________________________PRESIDENTE 
 

 
__________________________________________RELATOR 

 
 

_________________________________________MEMBRO 
 
 

_________________________________________MEMBRO 
 
 

_________________________________________MEMBRO 
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