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PARECER DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO 

Parecer: 012/2018      Autor: Poder Legislativo 
Matéria: Projeto de Decreto Legislativo nº 001/2018  Conclusão: Favorável. 
Relator: Ver. José Valdir Vivian 
Data: 26 de março de 2018 
Ementa:  Dispõe sobre a Instituição da Câmara Mirim na Câmara de Vereadores de Tiradentes 
do Sul.  
RELATÓRIO: 
I. O Projeto de Decreto em análise é de autoria do Poder Legislativo e tem como tem a 
finalidade de promover a interação entre Câmara de Vereadores de Tiradentes do Sul e as 
Escolas do município, permitindo ao aluno, compreender o papel do Poder Legislativo dentro 
do contexto econômico, social e ambiental em que vive, contribuindo assim para a formação da 
sua cidadania e o entendimento dos aspectos políticos da sociedade brasileira. 
 

II. A orientação jurídica nº 5.945/2018 e 6.793/2018, entendeu pela possibilidade de 
implementação da criação da Câmara Mirim. 
VOTO DO RELATOR: 
III. Viável a presente proposição visto que a atenção e os cuidados a serem dispensados 
com os jovens e adolescentes é matéria de extrema relevância, cuja atenção especial, inclusive, 
foi dada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. 
IV. O Estatuto, por diversas oportunidades, salienta o dever do Município, como “poder 
público”, de promover ações necessárias para que os direito dos jovens e adolescentes sejam 
resguardados (Art.4º; art. 11; art. 54; art. 59; art. 68; art. 74). 
V. Ainda, no que diz respeito a valorização da cidadania, objeto da proposição, dispõe o 
Estatuto em seu artigo 53 que “A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao 
pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para 
o trabalho, assegurandose-lhes:” 
VI. Assim, sendo dever do município a efetiva proteção dos jovens e adolescentes, 
garantindo sua educação e preparação para o exercício da cidadania e qualificação para o 
trabalho, entende-se pela presença no interesse público no presente projeto. 
VII. Tendo em vista que a medida proposta, se implementada, terá repercussão externa, 
correta a sua regulamentação por meio de decreto legislativo, razão pela qual a proposição 
analisada apresenta-se adequada. 
ENCAMINHAMENTO DO PARECER: 
VIII. Está Relatoria, considerando a argumentação apresentada neste voto, encaminha sua 
conclusão favorável à tramitação do Projeto de Decreto Legislativo nº 001/2018, de autoria do 
Poder Legislativo. 
 
IX. Assim, os vereadores da Comissão de Justiça e Redação, Presidente: José Valdir Vivian, 
Vice: Marino Hermes, Membro: Marcia Muller Pedrolo, examinando o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 001/2018 opinam pelo parecer favorável nos termos do Relator. 

 
É o voto! 
Sala das Comissões, em 28 de maio de 2018. 

Relator designado:   ________________________ 
 
Membros: _______________________         ________________________   
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PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
Parecer: 012/2018      Autor: Poder Legislativo 
Matéria: Projeto de Decreto Legislativo nº 001/2018  Conclusão: Favorável. 
Relator: Ver. Marisa Ines Neumann 
Data: 26 de março de 2018 
Ementa:  Dispõe sobre a Instituição da Câmara Mirim na Câmara de Vereadores de 
Tiradentes do Sul.  
 
RELATÓRIO: 

I. Projeto de Decreto Legislativo nº 001/2018, de autoria do Poder Legislativo, foi 
analisado pela Comissão de Constituição e Justiça que, pelo parecer nº012/2018, 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 lei gera despesas ao erário, razão pela qual é colocado à apreciação desta Comissão, para 
exame da sua compatibilidade. 
 
VOTO DO RELATOR: 

 
III. Portanto, confirma-se que o projeto de lei atende o que dispõe na Constituição 

Federal e na lei municipal. 
 
ENCAMINHAMENTO DO PARECER: 

IV. Assim, esta Relatoria, considerando os estudos realizados nas áreas orçamentária e 
financeira, encaminha seu voto favoravelmente à tramitação do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 001/2018, de autoria do Poder Legislativo. 
 
V. Assim, os vereadores da Comissão de Finanças e Orçamento, Presidente: Marisa Ines 
Neumann, Vice: Renato André Both, Membro: Valdir de Almeida Bueno, examinando o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 001/2018, opinam pelo parecer favorável nos termos do 
Relator. 

 
É o voto! 
 
Sala das Comissões, em 28 de maio de 2018. 
 

Relator designado:   ________________________ 
 
Membros: _______________________         ________________________   


