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,COMISSÃO DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

PARECER N' 05q /19 - COSMAM

Determina ao Poder Executivo Municipal,
no âmbito de sua Administração Direta e
de sua Administração Indireta, a
realização de compras públicas de
produtos da agricultura familiar êm um
percentual mínimo de 30% (trinta por

cento) d?s aquisições de alimentos.
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Vem a esta Comissão, para parecer, o Prometo em epígrafe, de autoria
do vereador Marmelo Sgarbossá.

O presente prqeto visa. estipular um percentual para as comprai pú
blicas procedentes dé produtos da agricultura familiar ao Poder .Executivo Muni
cipal e de sua Administração indireta.

Êm análise da Procuradoria da Casa, através do aparecer prévio de n'
272/20 18, foi apontada inexistência de óbice jurídico à tramitação do prometo, ten-
do em Vista atender g previsto no art. 17.da Lei 12.5 12/1 1 . Contudo, o dispostono
art. I' do Projeto viola o princípio da independência dos poderes, poli tem um ca-
ráter autoritário (fÍs. 09 e lO).
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A Comissão de Constituição e Justiça -- CCJ -- quando de sua análise
através do parecer n9 74/19, tendo sido relator o Vereador Mandes Ribeiro, enten-
deu pela existência de óbice de natureza jurídica para tramitação da proposta, com
base Constituição Federal e à Lei de Responsabilidade Fiscal ao citar em seu Pare-
cer que ó Pfojeto apresenta "geração de despesa pública sem a correspondente
previsão de fonte de custeio". (fls. 1 1:16 ). ,
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É o relatório:

No que toca à esta Comissão em específico é de se considerar meritória a
presente proposição haja vista a agricultura familiar ser uma atividade de grande
importância para o Rio Grande dõ Sul, produzindo grande parto dos alimentos
consumidos intêmámente.' .
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Porém, a comeréializáção dos produtos provenientes da agricultura fama
fiar é uúa das diHtculdadês, de grande parte da l)roduçlão, pois a maioriadas. mer-
cadorias são perecívéig e com via útil de curta duração. .

Assim sendo, a Lei de Assistência Técnba e Extensão Rural e Social --
A'r'ERS -- possui um: grande desafio na organização da produção e dós agricultores
para a comercialização agrícola. A agricultura familiar conta com uma legislação
especíniêa, além de uma série de incentivos: Programa de Aquisição de Alimentos
-- PAA -- e do Programa$acional de Alimentação) Escolar -- PNAE :- em nível fe-
deral ê do Programa Coin$ra Coletiva/RS em nível estadual. Ações de fortaleci-
mento da comercialização através de feiras municipais permanentes e em eventos
periódico:É (feiras regionais) são fundamentais para a evolução do pequeno agri-
cultor
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À agricultura familiar é üma importante atividade produtiva. tanto a nível
local como hácional, sendo responsável por grande parte do PIB, além de garantir
a a--atenta Hp .l;xrnreae fam'íl;ne ;

Face aos motivos acima expostos, .somos pela aprovação do. Prometo

Sala de Reuni6ei,
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Aprovado pela Comissão em .,/r - 7 ' .:?o 1.9 f

-- Vice-Presidente Vereador Nelcir Tessaro

Võrpnrlar A ]r[np;l. f)];han;
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