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PARECER Nº  
PROCESSO Nº 219.00058/2021-40
INTERESSADO:
  

 

 

À CEFOR,

Cria o Programa de Oportunidades de Geração de Renda para as Pessoas em Situação de Rua do
Município de Porto Alegre.

Vem a esta Comissão, para parecer, projeto de lei, de autoria do Ver. Kaká D'àvila. O projeto visa
criar o Programa de Oportunidades de Geração de Renda para as Pessoas em Situação de Rua do Município
de Porto Alegre.

Em parecer prévio, a Procuradoria apontou existência de óbice, por interferir na independência dos poderes e
invadir competência privativa do chefe do Executivo. A CCJ manifestou-se no mesmo sentido.

É o breve relatório.

Apesar de considerar as colocações da Procuradoria da Casa e da Comissão de Constituição e Justiça, não
conseguimos vislumbrar no projeto em tela interferência na administração pública que sustente imputação de
avocação de competência privativa. Segundo consta do texto do projeto, de forma bastante objetiva, o
mesmo:"destina-se a oportunizar, em feiras de artesanato e em outros locais disponíveis, espaços voltados à
inclusão social por meio da possibilidade da exposição e da comercialização dos produtos confeccionados
pelas pessoas em situação de rua." 

Para tal, imputa ao poder público a incumbência de, através da  "Divisão de Fomento ao Artesanato da
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SMDE) promover a sua divulgação e encaminhar,
orientar e assessorar os interessados para cumprir os critérios necessários para participar das feiras de
artesanato."

Nos parece bastante sucinta e meritória a matéria,  que não atribui ônus ao Executivo além daquele que se
encontra no escopo da sua própria atuação. O projeto não impacta financeiramente o Município e ainda
constitui-se como política pública importante que, se não tem o poder de resolver a questão da
vulnerabilidade para as pessoas em situação de rua, ao menos ameniza ou cria alternativa interessante para
esta população.

Por este motivo, nos manifestamos pela aprovação do projeto.

Documento assinado eletronicamente por Mauro Cesar Zacher, Vereador, em 16/02/2022, às 17:17,
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 0342578 e o código CRC 5DD3C087.

Referência: Processo nº 219.00058/2021-40 SEI nº 0342578

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 029/22 - CEFOR con�do no doc 0342578 (SEI nº 219.00058/2021-40 – Proc.
nº 0567/21, PLL nº 216), de autoria do vereador Mauro Zacher foi APROVADO através do Sistema de
Deliberação Remota no dia 25 de fevereiro de 2022,  tendo ob�do 03 votos FAVORÁVEIS
01 voto CONTRÁRIO, conforme Relatório de Votação abaixo:

 

CONCLUSÃO DO PARECER: pela APROVAÇÃO do Projeto.

 

  Vereadora Mauro Zacher – Presidente: FAVORÁVEL

  Vereador Mari Pimentel – Vice-Presidente: CONTRÁRIO

  Vereador Airto Ferronato: FAVORÁVEL

  Vereador Bruna Rodrigues: FAVORÁVEL

  Vereador Moisés Barboza:  Não votou

 

Documento assinado eletronicamente por Ta�ana Caroline Manica Schapke, Assistente Legisla�vo,
em 25/02/2022, às 12:58, 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 0346551 e o código CRC B2763787.

Referência: Processo nº 219.00058/2021-40 SEI nº 0346551

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

