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PARECER Nº  
PROCESSO Nº 138.00020/2020-96
INTERESSADO:
  

 

PARECER Nº

PROCESSO Nº: 138.00020/2020-96

  

 

Altera o caput do art. 2º, o item número “5” e o
§ 2º do art. 3º, e inclui o item número “6” no art.
3º da Lei 7.961/97, que dispõe sobre a
oficialização do Mercadão do Produtor no
Município de Porto Alegre e dá outras
providências.

  

Comissão de Economia, Finanças e Orçamento e do MERCOSUL 

 

 RELATÓRIO

1. Trata de matéria de alteração do caput do art. 2º, o item 5 e o § 2º do caput do art. 3º e
inclui item 6 no caput do art. 3º da Lei nº 7.961, de 8 de janeiro de 1997 – que dispõe sobre a
oficialização do Mercadão do Produtor no Município de Porto Alegre e dá outras providências –,
modificando a en�dade responsável pela coordenação do Mercadão do Produtor, atualizando a
denominação e a localização do Mercadão Cel. Massot e incluindo o Mercadão Lindóia no rol de
mercadões oficializados e em funcionamento.... .... .

2. Parecer Procuradoria da Casa: “(...) a inexistência de incons�tucionalidade manifesta a
impedir a tramitação, nessa fase inicial, da proposição em questão”.

3. Parecer CCJ : “(...)somos pela inexistência de óbice de natureza jurídica para a tramitação
da matéria”.

4. É o breve relato.

5. .

II. FUNDAMENTAÇÃO

6. Trata de matéria de alteração do caput do art. 2º, o item 5 e o § 2º do caput do art. 3º e
inclui item 6 no caput do art. 3º da Lei nº 7.961, de 8 de janeiro de 1997 – que dispõe sobre a
oficialização do Mercadão do Produtor no Município de Porto Alegre e dá outras providências –,
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modificando a en�dade responsável pela coordenação do Mercadão do Produtor, atualizando a
denominação e a localização do Mercadão Cel. Massot e incluindo o Mercadão Lindóia no rol de
mercadões oficializados e em funcionamento.

7. Parecer Procuradoria da Casa: “(...) a inexistência de incons�tucionalidade manifesta a
impedir a tramitação, nessa fase inicial, da proposição em questão”.

8. Parecer CCJ : “(...)somos pela inexistência de óbice de natureza jurídica para a tramitação
da matéria”.

9. A matéria se afasta da vedação da competência priva�va do Prefeito (alínea “a”, inciso VII,
art. 94 da Lei Orgânica c/c alínea “a”, inciso II, § 1º do art. 61 da Cons�tuição Federal/1988 em virtude do
princípio da simetria).

10. Dentro de sua competência legal da CEFOR, entende-se que inexiste afetação em âmbito
econômico, financeiro e orçamentário, pois a matéria tratada diz respeito a modificação da
responsabilidade pela coordenação do Mercadão do Produtor e atualizando a denominação e a
localização do Mercadão.

 

III. CONCLUSÃO

11. Ante ao exposto, opina-se pela APROVAÇÃO da proposta do projeto de lei (0158710).

12. À consideração superior.

13.  

14. MOISÉS BARBOZA (MALUCO DO BEM)

Documento assinado eletronicamente por Moisés da Silva Barboza, Vereador, em 30/04/2021, às
18:22, 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 0229925 e o código CRC 7A789A8A.

Referência: Processo nº 138.00020/2020-96 SEI nº 0229925

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 040/21 - CEFOR con�do no doc 0229925 (SEI nº 138.00020/2020-96 – Proc.
nº 0226/20,  PLL nº 106), de autoria do vereador Moisés Barboza foi APROVADO através do Sistema de
Deliberação Remota no dia 13 de maio de 2021,  tendo ob�do 03 votos FAVORÁVEIS E 00 votos
CONTRÁRIOS, conforme Relatório de Votação abaixo:

 

CONCLUSÃO DO PARECER: pela aprovação do projeto.

 

  Vereadora Bruna Rodrigues – Presidente: Não votou

  Vereador Mauro Zacher – Vice-Presidente: FAVORÁVEL

  Vereador Airto Ferronato: Não votou

  Vereador Idenir Cecchim: FAVORÁVEL

  Vereador Moisés Barboza:  FAVORÁVEL

 

Documento assinado eletronicamente por Ta�ana Caroline Manica Schapke, Assistente Legisla�vo,
em 13/05/2021, às 16:44, 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 0233964 e o código CRC 132403E7.

Referência: Processo nº 138.00020/2020-96 SEI nº 0233964

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

