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I – RELATÓRIO
O Projeto de Lei nº 4.176, de 2012, de autoria do Deputado
Rogério Peninha Mendonça, tem por objetivo homenagear a cidade de
Ituporanga, no Estado de Santa Catarina, concedendo-lhe o título de Capital
Nacional da Cebola.
O projeto foi distribuído à Comissão de Cultura, para a apreciação
conclusiva do mérito e à Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania,
para o exame da constitucionalidade e juridicidade, nos termos do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados.
Cabe à Comissão de Cultura examinar a matéria quanto ao
mérito.
No prazo regimental, não foram apresentadas emendas ao
projeto.
É o relatório.
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II - VOTO DO RELATOR

O projeto de lei em análise tem por objetivo reconhecer
oficialmente e conceder ao Município de Ituporanga, no Estado de Santa
Catarina, o titulo de Capital Nacional da Cebola.

A cidade catarinense, localizada no Alto Vale do Itajaí, com
população em torno de vinte mil habitantes e um século de existência, é
responsável pela produção de noventa mil toneladas anuais de cebola, o que
representa 12% do abastecimento nacional do produto.

O Município, além de abastecer parte do mercado brasileiro,
exporta anualmente cerca de duas mil toneladas de cebola para Europa.

Ituporanga

tem

a

agropecuária

como

principal

atividade

econômica, destacando-se no cultivo do fumo, milho e feijão e na criação de
aves, bovinos e suínos.

A produção da cebola é a principal atividade do

Município. Só a colheita do produto emprega, temporariamente, cerca de mil e
quinhentas pessoas por ano.

Desde 1981, o Município realiza a Exposição Nacional da Cebola
– EXPONACE, e é o evento de maior alcance para a divulgação da qualidade
do produto e estímulo à sua comercialização. Para receber os inúmeros
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visitantes de todo o Brasil e do exterior interessados na EXPONACE, a cidade
de Ituporanga ergueu o Parque Nacional da Cebola, com área de quinze mil
metros quadrados.
A homenagem é, portanto, meritória e oportuna. A concessão do
título de Capital Nacional da Cebola a Ituporanga contribuirá para a promoção
dessa importante atividade econômica, exercida com destaque pelo Município,
bem como representará, para os agricultores e para a população local, o
reconhecimento oficial da qualidade de seu trabalho e de seu empenho.

Por todas as razões expostas, somos pela aprovação do Projeto
de Lei nº 4.176, de 2012.

Sala da Comissão, em

de

de 2014.

Deputado ONOFRE SANTO AGOSTINI
PSD/SC - Relator
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