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SUBSTITUTIVO N" 1, DE 2019 AO PROJETO DE LEI N" 111,
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Dispõe acerca das Vilas Rurais Coopetadas em âmbito do
Município de Cascavel e dá outtas providências.

Art. 1" Esta lei institui em âmbito do Município de Cascavel as Vilas Rurais Coopetadas,
que tem como finalidade geraÍ o cooperativismo entre os pequenos produtores rutais.

Pará.grafo único. O cooperativismo previsto no caput deste artigo se dará pot meio da

formaçào de cooperativas de moradores das localidades.

Art. 2" Para atender. ao que determina o Plano Diretor, as Vilas Rurais Cooperadas,

passarão a íntegrar a Macto Zona de Especial Interesse Social - MEI'S, como ocupação em âreas rurais.

Ârt. 3" Demais procedimentos de delimitação e paràmettos de ocupação pata as Vilas
Rurais serão regulamentadas por meio de ato próprio do Poder Executivo, sempÍe atendendo a

legislação perünente.

Art. 4" Esta lei entÍa em vigor na data de sua pubücação oficial.

Palâcio José Neves Fotmighieri, 67" aníversário de Cascavel.
Em 3 de oufubro de201,9.
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Vereador/PSB

Justificativa.

Â proposta legislativa que apresentou a deüberaçáo desta Casa de Leis tem â

finalidade de garanú e atender a demanda de vários produtores da âtea rutal, que buscatam apoio a
este VereadoÍpa.Ía consecução de suas demandas. Onde, por meio das Violas Rurais Coopetadas eles

entendem que poderão atingir seus objeuvos, uma vez que se tornará um meio sustentável a suas

auvidades, sendo um instrumento de fortalecimento e de união desses produtores rurais.

O cooperativismo trás a incumbência do justo labot e da certeza de que a Íotça
provinda da união irá diluindo mais facilmente cada drficuldade encontrada p^Í^ o pequeno trabalhador
rutal. E, é esse coopetativismo que uâ fortalecer os pequenos produtores rurais, que terão apoio
coletivo p^ra 

^ 
execução de suas produções, tanto poÍ meio de incentivo do poder pubüco, como por

meio da iniciativa privada.
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As Vilas Rurais Cooperadas devem ser incentivadas com o oferecimento de

propriedade púbüca, assistência tecnológica por meio de órgãos do poder público municipal, estadual e

até mesmo federal, aparelhos públicos, habitação, bartacões, maqünátios, entre outÍos supoÍtes que

poderão conuibuir ao desenvolvimento desses produtores.

Em sede de constrtucionalidade, entendo que este substitutivo atende aos

preceitos da Constituição Federal, no que tange ao art. 17 4, § 2" que assim se expÍessâ:

"[rt.774..

"§ 2" A let apoíará e estimulará o cooperativismo e outras formas de

associativismo"

Ja em sede de preceito legal temos a Lei Orgânica Municipal que em seu art.78,
"h", defifle que:

"Art, 18. O Plano Diretor de Desenvolr,rmento Urbano e Rural pnoÀzarâl'

h) incentivo à crraçào de cooperativas de pequenos e médios produtores e

crédrtos agrícolas.

E, também, o próprio Plano Ditetot de Cascavel garante em seus atts. 1,12, I e

1.75, a implantação de Macro Zorns de Especial Interesse Social (À4EI's), cuia principal finaüdade é

atender a implantação de atividades voltadas ao interesse social, como é o caso da implantação das Vilas
Rurais Cooperadas. Fato este que gaÍante a legaüdade da ptoposição legislativa que oÍa apresento a

Vossas Excelências pata deliberuçáo.

Do exposto apresentado, espeto, pois, contaÍ com o apoio dos Nobres Pares a

este proieto de lei que via atender aos anseios dos pequenos produtores rurais de nossa cidade.
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