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PARECER COSMAM

PROCESSO Nº: 212.00040/2021-44

Exmo. Sr. Presidente da COSMAM, Vereador Jesse Sangalli.

 

1. RELATÓRIO

Vem a esta Comissão, para parecer, o Projeto de Lei Complementar nº  020/2021 de autoria dos Srs.
Vereadores Ramiro Rosário, Jessé Sangalli, Felipe Camozzato, Fernanda Barth e Mariana Pimentel.

Trata-se de Projeto que pretende revogar a Lei Complementar nº 462, de 18 de janeiro de 2001 - e alterações
posteriores - que dispõe sobre a proibição, no Município de Porto Alegre, da construção de novas lojas de
varejo de alimentos ou congêneres com área computada superior a 2.500 m² (dois mil e quinhentos metros
quadrados) e dá outras providências.

Segundo o ponto principal do Projeto de Lei, se faz necessária a revogação das barreiras à entrada de
empresas de varejo de alimentos ou congêneres com área computada superior a 2.500 m², conforme justifica
nos autos do processo.

Primeiramente, cumpre destacar que a matéria do Projeto de Lei é de competência desta Comissão de Saúde
e Meio Ambiente, conforme dispõe o inciso VII, do artigo 41, do Regimento Interno desta Câmara
Municipal:

Art. 41. Compete à Comissão de Saúde e Meio Ambiente examinar e emitir parecer sobre:

VIII- planejamento e projetos urbanos; (grifei)

Nesta senda, não há dúvidas da importância do debate sobre a matéria objeto da presente proposição dos Srs.
Vereadores supracitados, visto que ele não versa tão somente pela questão da infraestrutura ou de projeto
urbanístico, mas sim sobre as consequências negativas para a sociedade e para o meio ambiente em caso de
sua aprovação.

Segundo o Parecer Prévio da Procuradoria desta casa não há óbice jurídico para a tramitação da matéria, se
não vejamos:

“A lei a ser revogada trata de matéria de interesse local e de iniciativa concorrente. De modo, que não
vislumbro óbice jurídico à tramitação do projeto de lei em questão.

É o parecer.”

Desta forma, a Procuradoria desta Egrégia Câmara Municipal não vislumbrou vício de natureza jurídica no
referido Projeto de Lei.

No mesmo sentido, foi o Parecer da Comissão de Constituição e Justiça, que assim opinou:

“Nesta senda, denota-se o cumprimento dos requisitos constitucionais e infraconstitucionais, estando o
processo legislativo e administrativo em conformidade com as normas e procedimentos necessários para o



28/12/2021 15:14 SEI/CMPA - 0316968 - Parecer COSMAM

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=343479&inf… 2/3

êxito legislativo desta matéria.

Ante o exposto, ressalvado o cumprimento das disposições normativas atinentes ao mérito desta
proposição, entendo não haver qualquer óbice à tramitação da presente proposição, destacando-se os
argumentos supramencionados.”

 

2. FUNDAMENTAÇÃO:

No mérito, segundo a Justificativa apresentada no Projeto, os contrários à revogação da Lei 462/2001,
supostamente entenderiam que seria necessário proteger os comerciantes já instalados no âmbito Municipal
de novos competidores e que seria importante limitar a concorrência do setor, criando uma barreira de
entrada explícita a novos competidores no mercado.

Ocorre que, ao contrário do que é argumentado na referida Justificativa, entendo que a revogação da referida
Lei Complementar, e a consequente permissão para construção de estabelecimentos de varejo de alimentos
ou congêneres com área computada superior a 2.500 m², não atingiria a concorrência entre os grandes
estabelecimentos e que tem a sua venda em varejos em grande escala, mas sim contribuiria para a
“eliminação” do micro, do pequeno e do médio comerciante e/ou o empresário, ou seja, armazéns,
bares/mercados, empórios, lojas de conveniências, mercearias/ quitandas, padarias, leiterias e
supermercados, seriam prejudicados.

Diante do atual cenário nacional, em que o Brasil a pequenos passos tenta se recuperar de uma crise
arrasadora provocada pela pandemia da COVID-19, que desintegrou empresas de pequeno porte, entendo
como inviável a permissão para construção de estabelecimentos de varejo de alimentos de porte macro
(acima de 2.500m2), que possam impactar negativamente na grande parcela do comércio de alimentos e que
contribuam até mesmo para o agravamento da referida crise, e o consequente encerramento de atividades de
empresas que ainda lutam para permanecerem ativas.

Certamente, onde se estabelece um hipermercado, o principal prejudicado é o micro, o pequeno e o médio
empresário.

 

3. CONCLUSÃO:

Diante do exposto, ainda que inexista óbice jurídico ao trâmite da matéria, esta Relatora conclui pela rejeição
do Projeto de Lei, fulcro no artigo 52, § 2o, inciso II, alínea b, do Regimento Interno desta Câmara
Municipal.

 

 

Vereadora Lourdes Sprenger

Documento assinado eletronicamente por Maria de Lourdes dos Santos Sprenger, Vereadora
Lourdes Sprenger, em 16/12/2021, às 16:05, 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 0316968 e o código CRC 69915EF3.

Referência: Processo nº 212.00040/2021-44 SEI nº 0316968

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Av. Loureiro da Silva, 255 - Bairro Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP 90013-901

CNPJ: 89.522.437/0001-07

Telefone: (51) 3220-4346 - h�p://www.camarapoa.rs.gov.br/

  

CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer nº 083/21 – Cosmam – contido no doc. ID 0316968 – (SEI nº 212.00040/2021-
44 – Proc. nº 0468/21 – PLCL 020/21), de autoria da vereadora Lourdes Sprenger, foi APROVADO através
do Sistema de Deliberação Remota no dia 20 de dezembro de 2021, tendo obtido 04 votos FAVORÁVEIS e
02 votos CONTRÁRIOS, conforme Relatório de Votação abaixo: 

➥ CONCLUSÃO DO PARECER: pela rejeição do projeto. 

• Vereador Jessé Sangalli (presidente) – CONTRÁRIO 
• Vereadora Cláudia Araújo (vice-presidente) – FAVORÁVEL 
• Vereador Aldacir Oliboni – FAVORÁVEL 
• Vereador José Freitas – CONTRÁRIO
• Vereadora Lourdes Sprenger – FAVORÁVEL 
• Vereadora Psicóloga Tanise Sabino – FAVORÁVEL

Documento assinado eletronicamente por Oli Carlos Ferreira Barbosa, Assistente Legisla�vo, em
20/12/2021, às 11:42, 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 0319078 e o código CRC 78EB749B.

Referência: Processo nº 212.00040/2021-44 SEI nº 0319078

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

