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PARECER Nº  
PROCESSO Nº 138.00020/2020-96
INTERESSADO:
  

 

PARECER Nº

PROCESSO Nº: 138.00020/2020-96

  

 

Projeto de Lei que altera o caput do art.2º, o item
5 e o § 2º do caput do art.3º da Lei nº 7961/97,
que dispõem sobre a oficialização do Mercadão
do Produtor no Município de Porto Alegre e dá
outras providências.

  

Senhor Presidente da Comissão de Urbanismo, Transporte e Habitação.

 

Com fundamento no Ar�go 35, I, do Regimento Interno da Câmara Municipal, veio encaminhado à
CUTHAB, o Projeto de Lei ora examinado de autoria do nobre Vereador Idenir Cecchim.

 

I. RELATÓRIO

Trata-se de Projeto de Lei que altera o caput do art.2º, o item 5 e o § 2º do caput do art.3º da Lei nº
7961/97, que dispõem sobre a oficialização do Mercadão do Produtor no Município de Porto Alegre e dá
outras providências, tais como, modificação da en�dade responsável pela coordenação do Mercadão
Coronel Massot e inclusão do Mercadão Lindóia no rol de mercadões oficializados e em funcionamento
no Município.   

Tendo sido o presente Projeto subme�do a análise prévia da Procuradoria da Casa Legisla�va, obteve
parecer favorável, concluindo pela inexistência de incons�tucionalidade que pudesse impedir a
tramitação da proposição, tendo em vista que a proposta em questão não se difere da lei que pretende
alterar.  No mesmo sen�do, posicionou-se a Comissão de Cons�tuição e Jus�ça (CCJ), na relatoria do
nobre Vereador Ramiro Rosário.

Ainda, a presente proposição obteve parecer favorável na Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e
do Mercosul (CEFOR), com a relatoria do Vereador Moisés Barboza.

Sendo esse o breve relatório, passo ao exame da matéria.
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II. FUNDAMENTAÇÃO

Em uma análise preliminar, cabe referir que o presente Projeto de Lei atende aos interesses locais, não
estando o mesmo no rol das matérias de competência priva�va do Prefeito Municipal. Em sua exposição
de mo�vos, o autor do projeto informa acerca das mudanças ocorridas na situação do Mercadão do
Produtor, parte integrante do programa de abastecimento do Município, de modo que o texto da Lei que
busca se alterar restou desatualizado.

Feita a breve consideração, temos como necessária a atualização da legislação em comento, tendo em
vista que a mesma deve refle�r sempre a situação atual da cidade, visando dar ampla segurança jurídica
aos envolvidos. Ademais, a proposição é meritória, por tratar-se de uma fonte importante de geração de
renda e emprego para a cidade de Porto Alegre.

 

III. CONCLUSÃO

Diante do exposto, dentro da competência de análise da presente comissão, somado a relevância do
projeto e a inexistência de impedimento à sua tramitação, este relator manifesta-se pela APROVAÇÃO da
presente proposição.     

 

À consideração superior.

 

Vereador Hamilton Sossmeier

Documento assinado eletronicamente por Hamilton Sossmeier, Vereador(a), em 06/05/2021, às
13:51, 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 0231674 e o código CRC 727395F1.

Referência: Processo nº 138.00020/2020-96 SEI nº 0231674

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer nº 017/21 – CUTHAB con�do no doc 0231674 (SEI nº 138.00020/2020-96 –
Proc. nº 0266/20 – PLL nº 106/20), de autoria do vereador Hamilton Sossmeier, foi APROVADO através
do Sistema de Deliberação Remota no dia 11 de maio de 2021, tendo ob�do 04 votos FAVORÁVEIS e
00 voto CONTRÁRIO, conforme Relatório de Votação abaixo:

CONCLUSÃO DO PARECER: Pela aprovação do Projeto.

 

Vereador Cassiá Carpes – Presidente: FAVORÁVEL

Vereadora Karen Santos  – Vice-Presidente: NÃO VOTOU

Vereador Gilson Padeiro: FAVORÁVEL

Vereador Hamilton Sossmeier: FAVORÁVEL

Vereador Pablo Melo: FAVORÁVEL

Vereador Roberto Robaina: NÃO VOTOU

Documento assinado eletronicamente por Josiane Castellan de Oliveira, Assistente Legisla�vo II, em
11/05/2021, às 15:55, 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 0233223 e o código CRC B2040FBA.

Referência: Processo nº 138.00020/2020-96 SEI nº 0233223

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

