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PARECER Nº 680/2019 DA COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E 
ATIVIDADE ECONÔMICA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 669/2017. 

O presente projeto de lei, de autoria do Vereador Arselino Tatto (PT), estabelece 
diretrizes para a criação de mercados regionais para a comercialização de produtos orgânicos 
por agricultores familiares e associações e sociedades civis sem fins lucrativos. 

De acordo com a propositura, a criação destes mercados obedecerá as seguintes 
diretrizes: a disponibilização de espaço em cada Prefeitura Regional pela Administração 
Pública para a comercialização de produtos orgânicos; o credenciamento e autorização de 
agricultores familiares locais, associações e sociedades civis, sem fins lucrativos, para a venda 
direta da produção ao consumidor; criação de comércio justo e solidário; conscientização do 
consumidor em relação aos benefícios dos produtos orgânicos que permite um manejo 
sustentável do meio ambiente. 

Depreende-se da justificativa do autor que a proposta pretende incentivar o consumo 
dos produtos orgânicos, além de proteger o meio ambiente, pois a agricultura orgânica exclui o 
uso de fertilizantes sintéticos, agrotóxicos, reguladores de crescimento e aditivos, servindo a 
prática da alimentação saudável. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa emitiu parecer pela 
legalidade da propositura, na forma do Substitutivo apresentado que suprime do projeto a 
previsão do seu art. 2º, inc. I, que trata da administração de espaço público, matéria de 
competência do Executivo, na forma dos arts. 70, inc. VI e 111, da Lei Orgânica do Município. 

A Comissão de Administração Pública consignou voto favorável à aprovação do 
projeto, nos termos do Substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição, Justiça e 
Legislação Participativa. 

Ante o exposto e reconhecendo o relevante interesse público da matéria, a Comissão 
de Trânsito, Transporte e Atividade Econômica, é FAVORÁVEL à aprovação do projeto 
conforme substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

Sala da Comissão de Trânsito, Transporte e Atividade Econômica, em 15/05/2019. 

Adilson Amadeu (PTB) 

Senival Moura (PT) - Presidente 

George Hato (MDB) 

Xexéu Trípoli (PV) Relator 
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