
 

Av. Uruguai 20, centro, cep 98680-000 

Tiradentes do Sul, RS 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 

CÂMARA  MUNICIPAL  DE TIRADENTES DO SUL 

          CNPJ 10.249.991/0001-02 
 

 

 

 

PARECER DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO 

Parecer: 022/2018    Autor: Poder Legislativo 
Matéria Projeto de Resolução nº 002/2018   Conclusão: Favorável. 
Relator: Ver. Marcia Muller Pedrolo 
Data: 03 de setembro de 2018 
Ementa: Acrescenta o artigo 2º-A a Resolução Legislativa nº 001/2018 “Que Dispõe sobre o 
Regimento Interno da Câmara Mirim da Câmara de Vereadores de Tiradentes do Sul do 
Município de Tiradentes do Sul e da outras providências.” 

 
RELATÓRIO: 
I. O Projeto de Resolução em análise é de autoria do Poder Legislativo Municipal, e 
tem como objetivo a gratificação dos alunos que se dedicaram e esforçaram para se tornar 
vereadores e representar sua escola e sua comunidade, incentivando assim a “ficha limpa” 
e o desenvolvimento da cidadania. Para tanto, necessária a realização de despesas com a 
execução do projeto Câmara Mirim.  
II. Orientação jurídica nº 23.063/2018. 
VOTO DO RELATOR: 
III. Demostrada a necessidade pública da realização de tal despesas, uma vez que todos 
os atos dos agentes públicos devem estar calcados na finalidade e interesse público, razão 
pela qual a motivação do ato é fundamental para a caracterização da moralidade 
administrativamente. 
IV. Com relação a projetos que visam educar, mobilizar a sociedade, especialmente 
jovens e crianças para a importância do Poder Legislativo e a representatividade 
democrática, se alinham ao art. 1º da Constituição Federal, bem como à Lei no 8.069, de 13 
de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), pois 
prepara para o exercício da cidadania. 
V. Assim, presentes todos os requisitos constitucionais e o interesse público. 
ENCAMINHAMENTO DO PARECER: 

VI. Esta Relatoria, considerando a argumentação apresentada neste voto, encaminha 
sua conclusão favorável à tramitação do projeto de Resolução nº 002/2018, de autoria do 
Poder Legislativo. 

VII. Assim, os vereadores da Comissão de Justiça e Redação, Presidente: José Valdir 
Vivian, Vice: Marino Hermes, Membro: Marcia Muller Pedrolo, examinando o projeto de 
Resolução nº 002/2018 opinam pelo parecer favorável nos termos do Relator. 

É o voto! 
Sala das Comissões, em 24 de setembro de 2018. 

Relator designado:   _______________________ 

Membros: _______________________         ________________________   
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PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Parecer: 022/2018    Autor: Poder Legislativo 
Matéria Projeto de Resolução nº 002/2018   Conclusão: Favorável. 
Relator: Ver.Valdir de Almeida Bueno 
Data: 03 de setembro de 2018 
Ementa: Acrescenta o artigo 2º-A a Resolução Legislativa nº 001/2018 “Que Dispõe sobre o 
Regimento Interno da Câmara Mirim da Câmara de Vereadores de Tiradentes do Sul do 
Município de Tiradentes do Sul e da outras providências.” 

RELATÓRIO: 
I. O projeto de Resolução nº 02/2018 de autoria do Poder Legislativo, foi analisado 
pela Comissão de Constituição e Justiça que, pelo parecer nº022/2018, concluiu ser 
favorável à tramitação da matéria, considerando que a mesma atende aos preceitos 
constitucionais de competência e de conteúdo. 

II. Ao tratar das obrigações a serem atendidas pelo poder público municipal, o projeto 
de resolução gera despesas ao erário, razão pela qual é colocado à apreciação desta 
Comissão, para exame de sua compatibilidade. 
 
VOTO DO RELATOR: 
III. Previsão no PPA, LDO e LOA. 
IV. A Câmara demostrará que as despesas coadunam com a moralidade administrativa, 
razoabilidade e finalidade pública, respeitando uma razoabilidade e proporcionalidade 
quanto ao desembolso das despesas. 
V. Todas as despesas deverão ser executadas desde que haja previsão orçamentária 
para tanto. 
VI. Considerando que o projeto de resolução atende o que dispõe a Constituição 
Federal e nas Leis Municipais, opina-se pela sua viabilidade. 

ENCAMINHAMENTO DO PARECER: 

VII. Dessa forma, esta Relatoria, considerando os estudos realizados nas áreas 
orçamentária e financeira, encaminha seu voto favoravelmente à tramitação do projeto de 
resolução nº 002/2018, de autoria do Poder Legislativo. 

VIII. Assim, os vereadores da Comissão de Finanças e Orçamento, Presidente: Marisa Ines 
Neumann, Vice: Renato Andre Both, Membro:  Valdir de Almeida Bueno, examinando o 
projeto de Resolução nº 002/2018 opinam pelo parecer favorável nos termos do Relator. 

É o voto! 
Sala das Comissões, em 24 de setembro de 2018. 

Relator designado:   ________________________ 

Membros: _______________________         ________________________   


