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 COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOCIOEDUCAÇÃO, 

SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 

 

Projeto de Lei nº 17/2016 
 
Autor: DEPUTADO GILSINHO LOPES 
 
Ementa: “Declara de utilidade pública a Associação de 

Desenvolvimento Comunitário e Esportivo de Monte Alegre – Rio 

Novo do Sul – ADCEMA.’’  

 

RELATÓRIO 
 

 

O Projeto de Lei nº 17/2016, de autoria do Deputado Gilsinho 

Lopes, tem como objetivo declarar de utilidade pública a 

Associação de Desenvolvimento Comunitário e Esportivo de Monte 

Alegre – Rio Novo do Sul – ADCEMA, localizado no Município de 

Rio Novo do Sul. 

 

A matéria foi protocolada no dia 01/02/2016, e lida no expediente 

do dia 03/02/2016, sendo publicada no Diário do poder Legislativo 

– DPL no dia 17/02/2016, fls. 114/115.   

 

Após, a Proposição recebeu Parecer de n° 251 na Comissão de 

Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação pela 

constitucionalidade formal e material, legalidade, juridicidade e 

boa técnica legislativa. Vindo a seguir a esta douta Comissão de 

Assistência Social, Socioeducação, Segurança Alimentar e 
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Nutricional, para exame e parecer de mérito, atendendo o disposto 

no artigo 50-A do Regimento Interno (Resolução nº 2.700/09). 

 

É o relatório. 

 

PARECER DO RELATOR 

O projeto visa declarar de utilidade pública a Associação de 

Desenvolvimento Comunitário e Esportivo de Monte Alegre – Rio 

Novo do Sul – ADCEMA, localizado no Município de Rio Novo do 

Sul. 

Na análise do presente Projeto de Lei importa em verificação de 

pertinência meritória no que tange a seu objeto, com enfoque no 

campo de atuação desta Comissão.   

 Com esse específico mister, cabe destacar que a Justificativa do 

Autor revela importante informação, especialmente quando destaca 

que:  

 

“A Associação de Desenvolvimento Comunitário e Esportivo de 

Monte Alegre – Rio Novo do Sul - ADCEMA é uma sociedade 

civil, de direito privado, de caráter beneficente, sem fins 

lucrativos e de duração indeterminada, com atividades de 

associação de defesa de direitos sociais, formada por pequenos 

agricultores, produtores de culturas básicas. 
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Conforme a documentação apresentada, os membros de sua 

diretoria são pessoas reconhecidamente idôneas e não recebem 

nenhum tipo de remuneração pelo exercício de suas funções. 

A Associação tem por finalidade representar e defender o 

interesse dos produtores rurais na solução de seus problemas, 

interesses e aspirações. 

Visa defender os entenreces dos seus associados, orientar seus 

associados na aquisição de produtos e na comercialização da sua 

produção, promover movimentos; seminários; encontros; 

exposição; feiras; eventos esportivos e turísticos, estimular o 

intercâmbio de idéias e a liberdade de expressão e promover 

pesquisas e estudos técnicos sobre as atividades agropecuárias, 

divulgando-as entre seus associados; interferir, sempre que 

necessário, nos debates de problemas técnicos, sociais, 

financeiros, de âmbito geral, no interesse de seus associados, 

sugerindo e procurando evitar a aplicação das que considerar 

prejudiciais aos interesses que representa e defende, colaborando 

deste modo para maior desenvolvimento da sociabilidade, 

tornando a vida rural mais agradável e aperfeiçoada sob o ponto 

de vista social. 

A Associação pretende também promover e divulgar a 

comunidade de local em todos os sentidos, inclusive no que se 

refere  a orientação para a aplicação de técnicas ecologicamente 

sustentáveis relacionadas com a agricultura, a pecuária, a 

agroindústria e o ecoturismo, de suma importância para a 

comunidade.  

A concessão do título declaratório de utilidade pública é de 

extrema importância para a instituição, pois somente com essa 

documentação poderá firmar parcerias com órgãos estaduais, 

viabilizando seu trabalho com maior facilidade, principalmente a 

ampliação do atendimento à comunidade em geral. 
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Diante do acima exposto, contamos com sensibilidade do 

Excelentíssimo Sr. Governador,  bem dos Nobres colegas 

Deputados à aprovação deste projeto.” 

 

 Pela ótica da área de atuação desta Comissão, a proposição em 

epígrafe é avaliada ante a abordagem de assuntos inerentes à 

política de Assistência Social, Segurança Alimentar e Nutricional. 

 

Com relação à emenda apresentada na Comissão de Constituição e 

Justiça, Serviço Público e Redação, esta, tem como intenção 

apenas atender a modificação do nome da entidade que passou a 

se denominar Associação de Agricultores Rurais da Economia 

Familiar de Monte Alegre – Rio Novo do Sul/ES – AREFMA, não 

interferindo assim, no mérito da proposição em análise nesta 

Comissão. 

 

 Neste contexto destacamos o art. 50-A do Regimento Interno deste 

Poder, Resolução nº 2.700/2009:  

 

Art. 50-A. À Comissão de Assistência Social, 

Segurança Alimentar e Nutricional compete opinar 

sobre: 

I- Assuntos inerentes à política de Assistência 

Social, Segurança Alimentar e Nutricional. 

 

Em conclusão final e considerando a análise de mérito acima 

disposto, identificamos o Projeto de Lei nº 17/2016, como portador 

de relevante interesse público sob o âmbito de análise desta 

Comissão, especialmente destacadas no art. 50-A do Regimento 

Interno deste Poder. 
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Face ao exposto, esta relatoria propõe aos doutos membros desta 

Comissão a adoção do seguinte. 

 

PARECER Nº                  /2018 

 A Comissão de Assistência Social, Socioeducação, 

Segurança Alimentar e Nutricional é pela aprovação do Projeto de 

Lei nº 17/2016, de autoria do Deputado Gilsinho Lopes, na forma do 

art. 276 do Regimento Interno, com a adoção da Emenda apresentada 

na Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação. 

Sala das Comissões, em         de                         de 2018. 

 

_____________________________________PRESIDENTE 

 

________________________________________RELATOR 

 

________________________________________MEMBRO 

 

________________________________________MEMBRO 

 

________________________________________MEMBRO 
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