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PARECER DE COMISSÃO  Nº 121/2021

PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 598/2020

 

Projeto de Lei n.º 598/2020

Autor: Deputado Anibelli Neto

 

Concede o título de Capital estadual do café gourmet  ao município de Cambira

EMENTA: CONCEDE O TÍTULO DE CAPITAL DO CAFÉ GOURMET AO 
MUNICÍPIO DE CAMBIRA. ARTS. 24 E 180 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL; 
ART. 13, 53 INC XVII; 65, E ART. 144, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL; 
 PROVAÇÃO. PARECER FAVORÁVEL. 

 

PREÂMBULO

O Projeto em análise, de autoria do Deputado Anibelli Neto,  concede o título de Capital estadual do café gourmet  ao 
município de Cambira.

 

FUNDAMENTAÇÃO

                        Em conformidade com o Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, art. 41, 
inc. I §1°, cabe a esta Comissão de Constituição e Justiça emitir parecer sobre as proposições quanto à sua 
constitucionalidade, legalidade, adequação regimental e caráter estrutural, por competência atribuída pelo disposto no 
art. 62, da Constituição do Estado:

Art. 41. Cabe à Comissão de Constituição e Justiça: I - emitir parecer 
quanto à constitucionalidade, legalidade, juridicidade, adequação 
regimental e caráter estrutural das proposições;

§ 1º Na análise do caráter estrutural das proposições, a Comissão de 
Constituição e Justiça deverá considerar o disposto na legislação sobre 
técnica legislativa e, ressalvadas as proposições de que tratam as alíneas 
do inciso VII do caput deste artigo, não poderá proceder emendas que 
alterem ou disponham sobre o mérito da proposição.

Art. 62. A Assembléia Legislativa terá comissões permanentes e 
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temporárias, constituídas na forma e com as atribuições previstas nesta 
Constituição, no Regimento Interno, ou no ato de que resultar a sua 
criação.

De acordo com a justificativa, “a cafeicultura ocupa uma área de450 hectares no município, sendo, que destes, 440 
hectares em efetiva produção. A atividade está presente em 177 estabelecimentos, com um valor bruto da produção 
de R$ 4.201.824, 00 (Derai VBP 2019)”.

 Vislumbra-se na presente proposição, que a matéria é relativa ao desenvolvimento municipal e sua produção e, 
consequentemente, também é relativa à conservação do patrimônio cultural e turístico paranaense; à geração de 
emprego; à distribuição de renda; e ao desenvolvimento sustentável. Dessa forma, vê-se que o mesmo está tratando, 
em síntese, de matéria da competência legislativa concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal, art. 24, 
VII e IX, CF; art. 13, VII, VIII e IX, CE. Vejamos:

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 
concorrentemente sobre:

VII - proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e 
paisagístico; 

IX - educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, 
desenvolvimento e inovação;

Cabe, assim, à Assembleia Legislativa, com a sanção do Governador do Estado, dispor sobre essa matéria conforme 
trata o art. 53, inc. XVII, da Constituição do Estado. 

Art. 53. Cabe à Assembléia Legislativa, com a sanção do Governador do 
Estado, a qual não é exigida, no entanto, para o especificado no art. 54, 
dispor sobre todas as matérias de competência do Estado, 
especificamente:

XVII - matéria da legislação concorrente da Constituição Federal. 

 Contudo, a iniciativa do parlamentar é ampla, nos termos do art. 65, da Constituição Estadual, e do art. 162, inciso I, 
do Regimento Interno da ALEP.

Art. 65. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer 
membro ou comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do 
Estado, ao Presidente do Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral de 
Justiça e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta 
Constituição. 

Art. 162. A iniciativa de projeto, observado o disposto na Constituição do 
Estado, caberá: 

 I – a qualquer Deputado, podendo ser individual ou coletiva; 
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                                 Ainda, é relevante destacar que a proposição atende à diretriz estabelecida no art. 180 da 
Constituição Federal e no art. 144 da Constituição Estadual, que estabelece que o Estado, como fator de 
desenvolvimento social e econômico. Senão vejamos: 

Art. 180. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
promoverão e incentivarão o turismo como fator de desenvolvimento 
social e econômico. 

Art. 144. O Estado e os Municípios promoverão e incentivarão o turismo 
como fator de desenvolvimento social e econômico

 

Sendo assim, por todo o exposto e tendo em vista a Constitucionalidade e Legalidade, o projeto merece prosperar. 

Por fim, no que tange à técnica legislativa, o projeto em análise não encontra óbice nos requisitos da Lei 
Complementar Federal nº 95/98, bem como, no âmbito estadual, da Lei Complementar nº 176/2014, as quais 
dispõem sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis. 

 

CONCLUSÃO

                           Diante do exposto, opina-se pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei  nº 598/2020, tendo em vista sua 
constitucionalidade e legalidade.

Curitiba, 16 de agosto de 2021.

 

DEPUTADO DELEGADO FRANCISCHINI

Presidente da Comissão de Constituição e Justiça - CCJ

 

DEPUTADO  DELEGADO JACOVÓS

Relator

DEPUTADO DELEGADO JACOVÓS

Documento assinado eletronicamente em 18/08/2021, às 11:57, conforme Ato da Comissão 

Executiva nº 2201/2019.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site 

https://consultas.assembleia.pr.leg.br/#/documento informando o código verificador 121 e o 

código CRC 1D6D2A9A2F9F8BC
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INFORMAÇÃO Nº 334/2021

 

 

 

 

Informo que o Projeto de Lei n° 598/2020, de autoria do Deputado Anibelli Neto, recebeu parecer 
favorável na Comissão de Constituição e Justiça. O parecer foi aprovado na reunião do dia 17 de agosto de 2021.

O projeto está em condições de prosseguir seu trâmite.

 

 

Curitiba, 19 de agosto de 2021.

 

Rafael Cardoso 
Mat. 16.988

 

RAFAEL LENNON CARDOSO

Documento assinado eletronicamente em 19/08/2021, às 13:21, conforme Ato da Comissão 

Executiva nº 2201/2019.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site 

https://consultas.assembleia.pr.leg.br/#/documento informando o código verificador 334 e o 

código CRC 1D6C2B9A3A9B0EC
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DESPACHO - DL Nº 189/2021

 

 

Ciente;

Encaminhe-se à Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural.

 

 

 

Dylliardi Alessi  
Diretor Legislativo

DYLLIARDI ALESSI

Documento assinado eletronicamente em 20/08/2021, às 11:49, conforme Ato da Comissão 

Executiva nº 2201/2019.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site 

https://consultas.assembleia.pr.leg.br/#/documento informando o código verificador 189 e o 

código CRC 1C6B2B9D3F9C0CD
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PARECER DE COMISSÃO  Nº 243/2021

PROJETO DE LEI Nº 598/2020.

 

Autoria: Deputado Anibelli Net

EMENTA: Concede o Título de Capital Estadual do Café Gourmet ao Município de Cambirá.

Relatoria: DEPUTADO LUIZ FERNANDO GUERRA

 

1. RELATÓRIO

A presente proposição, de autoria do Deputado Anibelli Neto, autuado sob o nº 598/2020, 
tem o objetivo conceder o título de capital do Café Gourmet no Estado do Paraná ao município de Cambira.

A proposição tramitou na Comissão de Constituição e Justiça recebendo parecer favorável, 
vindo agora para análise na Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural.

2. FUNDAMETAÇÃO

Nos termos do art.45 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná 
– ALEP, a presente Comissão tem por fim se manifestar sobre proposições que versem sobre o mérito de proposições 
que tratem dos temas ali previstos.

RIALEP, art. 45.  Compete à Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e 
Desenvolvimento Rural manifestar-se sobre as proposições relativas à agricultura, 
pecuária, caça, pesca, flora, fauna e solo, defesa animal e vegetal, irrigação, insumos e 
desenvolvimento rural.

Cumpre esclarecer que a comissão não é impeditiva de prosseguimento, apenas deliberativa 
quanto a eficácia das normas constantes nas proposições relativas a este mérito no nosso Estado, incapaz de obstar o 
prosseguimento do projeto de lei ao plenário da casa, independente do mérito do parecer aqui exarado.

Quanto ao mérito, o objetivo da proposição é divulgar o pioneirismo e a tradição da produção 
do Café Gourmet no Município de Cambira e, assim, fomentar a economia local.

A cafeicultura ocupa uma área de 450 hectares no Município, sendo 440 hectares em efetiva 
produção. Especialistas acreditam que a localização geográfica é capaz de influenciar, através do solo e do clima, 
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aliados à qualificação dos cafeicultores, para que os cafés de Cambira se destaquem na sua qualidade. Ademais, o 
cultivo de café é predominantemente exercido por pequenos agricultores, enquadrados na Agricultura Familiar, o que 
demonstra a maior importância no fomento da cultura no município. 

Tendo em vista que o fomento à produção garante um justo reconhecimento da qualidade do 
café produzido no Município e, desta forma, auxilia na divulgação e no consequente consumo do produto, trazendo 
inúmeros benefícios à sua população, ampliando os meios de aumento de renda do município, o parecer é favorável à 
tramitação do presente projeto de lei.

E no que concerne à técnica legislativa, o projeto está acordo com os requisitos da Lei 
Complementar Federal nº 95/98, bem como, em âmbito estadual, da Lei Complementar nº 176/2014, sobre 
elaboração, redação, alteração e consolidação das leis.

3. CONCLUSÃO

Diante do Exposto, o parecer é pela APROVAÇÃO do presente projeto de lei nesta comissão 
de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural.

Curitiba/Pr, 13 de setembro de 2021.

Assinado Digitalmente

Deputado LUIZ FERNANDO GUERRA       

RELATOR

DEPUTADO LUIZ FERNANDO GUERRA

Documento assinado eletronicamente em 14/09/2021, às 18:34, conforme Ato da Comissão 

Executiva nº 2201/2019.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site 

https://consultas.assembleia.pr.leg.br/#/documento informando o código verificador 243 e o 

código CRC 1B6B3F1B6F5D5EF
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INFORMAÇÃO Nº 718/2021

 

 

Informo que o Projeto de Lei n° 598/2020, de autoria do Deputado Anibelli Neto, recebeu parecer 
favorável na Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural. O parecer foi aprovado na 
reunião do dia 14 de setembro de 2021.

O projeto recebeu pareceres das Comissões a seguir indicadas e está em condições de prosseguir 
 seu trâmite.

Comissões com pareceres favoráveis:

- Comissão de Constituição e Justiça; e

- Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural.

 

Curitiba, 15 de setembro de 2021.

 

Rafael Cardoso 
Mat. 16.988

RAFAEL LENNON CARDOSO

Documento assinado eletronicamente em 15/09/2021, às 12:46, conforme Ato da Comissão 

Executiva nº 2201/2019.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site 

https://consultas.assembleia.pr.leg.br/#/documento informando o código verificador 718 e o 

código CRC 1A6B3D1D7C2E0CE
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