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PARECER CECE

PARECER CECE

 

PROCESSO Nº: 019.00061/2021-00

Proc. 00919/2021

PLL 383

 

Acrescenta inciso V no art.2º, parágrafo único, com a seguinte redação na  lei nº 11.213, de fevereiro de
2012.

 

 

Vem a esta Comissão, para parecer, nos termos do art. 58, inc. VI, da Lei Orgânica do Município de Porto
Alegre - LOMPA e do art. 35, inc. XVI, al. b, do Regimento da Câmara Municipal de Porto Alegre, o Projeto
em epígrafe, de autoria do vereador Airto Ferronato.

 

Sobre o Projeto em questão, a Procuradoria da Casa apontou a existência de óbice que impede a
tramitação da proposição em questão:

 
 “(...) não compete ao Poder Legisla�vo autorizar concretamente o uso de determinado espaço
público para algum par�cular. Daí, ao nosso ver, a incons�tucionalidade da proposição em análise,
uma vez que cuida de matéria �picamente administra�va, interferindo de forma indevida em área
priva�va do Poder Execu�vo”.

 

Da mesma forma, a Comissão de Cons�tuição e Jus�ça (CCJ), manifestou-se pela existência de vícios
formais no projeto e em sua emenda 01: 

 
“(...) é do entendimento desta relatora que as destacadas matérias cont[é]m vício formal de
in[i]cia�va, quebrando os princípios cons�tucionais da harmonia e da independência entre os
poderes” (grifos meus).

No que tange ao mérito, nas áreas de competência desta Comissão de Educação, Cultura, Esportes e
Juventude, temos acordo com a proposição que visa acrescentar o inciso V no art. 2º do parágrafo único,
com a seguinte redação: “(...) V – a  Feira da Agricultura Familiar - FETAG/ RS, realizada preferencialmente
na segunda semana de novembro”.
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É meritória a inicia�va e dialoga com a busca por uma Porto Alegre mais plural e ecológica conforme
dispõe a jus�fica�va do Projeto:

 
“As feiras da agroindústria familiar têm como obje�vo principal aproximar o campo com a cidade,
apresentando a diversidade de produtos e suas peculiaridades de produção diretamente ao
consumidor final”.

 

Tendo em vista que compreendemos que o espaço público deve ser livremente ocupado pelas pessoas
para realização de feiras e que as datas devem ser organizadas entre feirantes e poder público execu�vo,
sem que isso exclua a possibilidade de intermediação do legisla�vo, somos favoráveis a tal projeto. Além
disso, assim como o vereador autor da proposta demarca em sua jus�fica�va, também compreendemos
que o Largo Glênio Peres é um espaço histórico da capital gaúcha.

 

Assim, considerando que não vislumbramos óbice material acerca da proposição para a tramitação do
feito e nem de sua emenda de número 01 (0333793), somos pela APROVAÇÃO do presente Projeto e de
sua emenda 01.

Documento assinado eletronicamente por Daiana Silva dos Santos, Vereador(a), em 05/04/2022, às
12:21, 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 0363409 e o código CRC 22C69E1E.

Referência: Processo nº 019.00061/2021-00 SEI nº 0363409

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) 3220-4342 - h�p://www.camarapoa.rs.gov.br/

  

CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer nº 113/22 – CECE con�do no doc 0363409 (SEI nº 019.00061/2021-00 – Proc.
nº 0919/21 - PLL nº 383), de autoria da vereadora Daiana Santos, foi APROVADO através do Sistema de
Deliberação Remota no dia 07 de abril 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 Roberto Robaina – Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Jonas Reis – Vice-Presidente: FAVORÁVEL

Vereadora Daiana Santos: FAVORÁVEL

Vereador Gilson Padeiro: FAVORÁVEL

Vereador Giovane Byl: FAVORÁVEL

Documento assinado eletronicamente por Cris�ano Marchiona�, Assistente Legisla�vo, em
08/04/2022, às 17:18, 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 0364376 e o código CRC 3C76A4F2.

Referência: Processo nº 019.00061/2021-00 SEI nº 0364376

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

