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Vem a esta Comissão, para parecer, o Projeto de Lei do Legisla�vo nº 75/2021, processo nº
00237/2021, de Autoria do Vereador José Freitas, que dispõe sobre a garan�a da observação de cota
mínima para Pessoas com Deficiência em feiras na cidade de Porto Alegre.

 O Vereador proponente jus�fica tal proposição, no sen�do de que, as pessoas com
deficiência enfrentam inúmeras dificuldades na sociedade moderna, sendo até hoje discriminadas por
significa�va parcela da população. Assevera que existem diversas previsões legais estabelecendo direitos
e garan�as às pessoas com deficiência, porém, que há um vazio legisla�vo no que diz respeito ao
incen�vo ao trabalho autônomo dessas pessoas. Aduz que a Lei Orgânica do Município de Porto Alegre
prevê a criação de programas assistenciais voltados às pessoas com deficiência, conforme estabelecido
em seus ar�gos 173 e 174.

Assim, entende o Autor, que o Poder Execu�vo deve manter um catálogo dos profissionais
com deficiência que têm interesse na par�cipação nesses eventos, facilitando e promovendo o acesso ao
trabalho e facilitando o contato desses profissionais com os organizadores das feiras.

A Procuradoria da Câmara Municipal de Porto Alegre, emi�u parecer, no sen�do de que, a
reserva de vagas na seleção de pessoas �sicas para feiras organizadas pelo Município é possível, muito
embora suscite dúvidas quanto à inicia�va parlamentar, uma vez que envolve matéria a�nente à
organização e funcionamento da Administração, em especial dos espaços públicos do Município (ex.
feiras de artesanato, feiras-modelo e feiras de hor�fru�granjeiros realizadas em logradouros públicos).

No entanto, em relação às feiras de inicia�va privada, observa uma interferência no direito
de livre associação para se realizar determinado empreendimento, o que invade a competência da União
para legislar sobre o tema.

Ciente do Parecer da Procuradoria, o Vereador proponente apresentou a emenda nº 01, no
sen�do de que “assegura a par�cipação mínima de pessoas com deficiência em feiras organizadas pelo
Poder Público Municipal em espaço público a serem realizadas no Município de Porto Alegre”.

A CCJ, por sua vez, concluiu pela existência de óbice jurídico à tramitação do mérito da
presente proposição, bem como à Emenda nº 01, por invadir a competência do Poder Execu�vo na
proposição da matéria.

 

É o relatório.

 

Conforme o Art. 40, “c”, “d”, “e”, "g", “h” e "i", do Regimento Interno da Câmara Municipal
de Porto Alegre, a matéria em apreço está inserida no âmbito da Comissão de Defesa do Consumidor,
Direitos Humanos e Segurança Urbana, uma vez que versa sobre o bem-estar da população, trabalho,
segurança urbana, garan�a da ordem pública, assistência social e a proteção e promoção dos direitos da
família, das mulheres, crianças, adolescentes e idosos.



Deve se registrar que, embora a incons�tucionalidade apontada no parecer da
Procuradoria, o Vereador proponente, ciente do parecer, apresentou emenda para adequação do projeto
às normas cons�tucionais.

No que tange à inicia�va parlamentar da proposição, entende-se que não está interferindo
diretamente na organização e funcionamento da administração pública, uma vez que apenas assegura a
par�cipação das pessoas com deficiência em feiras organizadas e realizadas pelo Município, nos
percentuais que especifica.

Logo, tendo em vista a competência dessa Comissão para examinar a matéria e emi�r
parecer, considerando a relevância do tema e o caráter meritório da proposição, especialmente, com as
alterações promovidas no que tange à sua cons�tucionalidade, manifestamo-nos favoráveis à
APROVAÇÃO do projeto de lei e da emenda de nº 01.

           

Sala das Comissões, 

VER. ALVONI MEDINA,

REPUBLICANOS.
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CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer nº 075/22 – CEDECONDH con�do no doc 0366064 (SEI
nº 034.00049/2021-71 – Proc. nº 0237/21 – PLL nº 075/21), de autoria do vereador Alvoni Medina, foi
APROVADO através do Sistema de Deliberação Remota no dia 12 de maio de 2022, tendo ob�do 05 votos
FAVORÁVEIS e 00 votos CONTRÁRIOS, conforme Relatório de Votação abaixo:

CONCLUSÃO DO PARECER: Pela aprovação do Projeto e da Emenda nº 01.

Vereador Cassiá Carpes - Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Alexandre Bobadra – Vice-Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Alvoni Medina: FAVORÁVEL

Vereador Kaká Dávila: FAVORÁVEL

Vereadora Laura Sito: Não votou.

Vereador Matheus Gomes: FAVORÁVEL  
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