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Vem a esta Comissão, para parecer, o Projeto de Lei do Legisla�vo nº 00919/2021,
processo nº 383/2021, de Autoria do Vereador Airto Ferronato, que dispõe sobre a inclusão do inciso V,
no parágrafo único, do art. 2º, da Lei nº 11.213, de 6 de fevereiro de 2012, e alterações posteriores,
incluindo a Feira da Agricultura Familiar – FETAG/RS no rol de exceções à vedação de realização de feiras
no Largo Jornalista Glênio Peres.

 O Vereador proponente jus�fica tal proposição, no sen�do de que, no estado do Rio
Grande do Sul, foi criado o Programa Estadual de Agroindústria Familiar (PEAF), através da Lei Estadual nº
13.921/2012, regulamentado pelo Decreto Estadual nº 49.341/2012, que tem por finalidade promover e
fortalecer a produção de alimentos agroindustrializados, apoiar a comercialização e a agregação de valor
dos produtos, contribuindo com a organização dos agricultores familiares, dentre outros.

A economia da maioria dos municípios gaúchos possui seu desenvolvimento econômico,
preponderantemente, na agricultura e na pecuária desenvolvida através do grupo familiar, estando
diretamente ligada à geração de emprego e renda através de setores do comércio, da indústria, dos
serviços e das exportações.

Assim, buscando valorizar o trabalho dessas pessoas como também auxiliar na geração de
renda, propõe a presente alteração na legislação supracitada, com o fito de promover e valorizar a prá�ca
da agricultura familiar.

A Procuradoria da Câmara Municipal de Porto Alegre, emi�u parecer, no sen�do de que a
proposição fere o princípio da harmonia e independência entre os poderes, na medida em que compete
ao Poder Execu�vo, priva�vamente, dispor sobre a organização e o funcionamento da Administração
Municipal (art. 84, VI, “a” da CF), compreendida, entre outras coisas, a divisão de tarefas e atribuições
entre os diversos órgãos do Poder Execu�vo.

Citou também, o respeitável parecer, que não compete ao Poder Legisla�vo autorizar
concretamente o uso de determinado espaço público para algum par�cular, neste caso, a supracitada
FETAG-RS.

Ciente do Parecer da Procuradoria, o Vereador proponente apresentou contestação,
manifestando sua concordância com o apontamento realizado, no sen�do de excluir o termo “FETAG/RS”,
para saneamento da incons�tucionalidade apontada e adequação da Feira de Agricultura Familiar para
que possa ser realizada contemplando os pequenos produtores de nosso município.

A CCJ, por sua vez, concluiu que, com a contestação e emenda apresentadas pelo vereador
proponente, o apontado vício de legalidade resta afastado, inexis�ndo óbice jurídico para a con�nuidade
dos trâmites processuais.

 

É o relatório.

 



Conforme o Art. 40, “b”, “c”, “d”, e “e”, 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,
polí�ca econômica de consumo, assistência social e a proteção e promoção dos direitos da família, das
mulheres, crianças, adolescentes e idosos.

Todavia, deve-se registrar que, diante da incons�tucionalidade apontada no parecer da
Procuradoria, o Vereador proponente apresentou contestação e emenda para adequação do texto às
normas cons�tucionais supramencionadas, as quais, salvo melhor juízo, sanaram o vício de legalidade
apontado inicialmente.

Destarte, tendo em vista a competência dessa Comissão para examinar a matéria e emi�r
parecer, reconhecendo a relevância do tema e o caráter meritório da proposição, especialmente, diante
da adequação do projeto às normas cons�tucionais apontadas pela Procuradoria, manifestamo-nos no
sen�do de APROVAÇÃO do projeto de lei e da emenda de número 01.

           

Sala das Comissões, 08/04/2022.

 

VER. ALVONI MEDINA,

REPUBLICANOS.

Documento assinado eletronicamente por Alvoni Medina Nunes, Vereador(a), em 08/04/2022, às
15:24, 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 0365660 e o código CRC 855F9AAF.
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CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer nº 083/22 – CEDECONDH con�do no doc 0365660 (SEI
nº 019.00061/2021-00 – Proc. nº 0919/21 – PLL nº 383/21), de autoria do vereador Alvoni Medina, foi
APROVADO através do Sistema de Deliberação Remota no dia 17 de maio de 2022, tendo ob�do 05 votos
FAVORÁVEIS e 00 voto 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  

 

 

Documento assinado eletronicamente por Renata Beatriz Mariano, Assistente Legisla�vo II, em
17/05/2022, às 16:01, 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 0384096 e o código CRC 3A4FD4EA.

Referência: Processo nº 019.00061/2021-00 SEI nº 0384096
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