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PARECER DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO 

Parecer: 008/2019    Autor: Poder Executivo 

Matéria: PLE 007/2019   Conclusão: Favorável 

Relator: Ver. José Valdir Vivian 

Data: 01 de abril de 2019 

Ementa: Autoriza o Poder Executivo a Firmar Acordo Judicial nos Autos da Ação nº 

9000629-32.2017.8.21.0075, em que são partes a Câmara Municipal de Vereadores de 

Tiradentes do Sul, o Município de Tiradentes do Sul e Jaime Luis Behrenz. 

RELATÓRIO: 

I. O Projeto de Lei em análise é de autoria do Poder Executivo Municipal e visa, 
conforme justificativa do projeto, buscar a autorização do Legislativo, para que o 
Município de Tiradentes do Sul entabule um acordo judicial com o ex-vereador Jaime 
Beherenz, que sofreu um acidente no mês de agosto de 2013, vindo a utilizar-se do 
benefício de auxílio doença do INSS. Requereu administrativamente, à Câmara de 
Vereadores, o pagamento da complementação salarial prevista na Lei Municipal 
701/2012, todavia não obteve o pagamento. Os cálculos do perito judicial atualizados, 
apontam o valor de R$ 45.005,00 (quarenta e cinco mil reais e cinco centavos), a serem 
pagos a Jaime Beherenz, em caso de condenação. No entanto, verificou-se que seria 
mais vantajoso economicamente para o município, a formulação de um acordo com o 
ex-vereador, tendo em vista que seu pedido foi amparado na Lei Municipal 701/2012, 
que vigorava à época. Concluiu-se então, pela possibilidade de pagamento de R$ 
32.000,00 (trinta e dois mil reais), a serem adimplidos em uma única parcela, depositado 
em conta bancária de Jaime, sem qualquer prejuízo ao pagamento de outras despesas 
do Município, inclusive precatórios, tendo em vista que essa quantia está bem abaixo 
do valor ao qual a Câmara de Vereadores e o município poderiam ser obrigados a pagar, 
em caso de condenação. 

II. A orientação técnica e o parecer jurídico entenderam que para a possibilidade 

de tramitação, é necessário o preenchimento de requisitos para o implemento dos 

acordos, sendo que a Comissão de Justiça e Redação solicitou ao Executivo adequações 

nesses pontos, a fim de comprovar a vantagem para a administração.  

VOTO DO RELATOR: 

III. A matéria de que trata o projeto de lei é de interesse local, atendendo desta 

forma o que determina o art.30, I, da Constituição Federal. 

IV. Da mesma forma, previsão na Lei Orgânica Municipal em seu artigo 19, inciso II. 

V. Dever de complementação do subsídio do ex-vereador amparado na Lei 
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Municipal 701/2012. 

VI. Destaca-se que após solicitação, o Executivo apresentou os requisitos faltantes 

para o implemento dos acordos administrativos ou judiciais. 

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

Federal, Leis Federais e na Lei Municipal.  

ENCAMINHAMENTO DO PARECER: 

VIII. Está Relatoria, considerando a argumentação apresentada neste voto, 

encaminha sua conclusão favorável à tramitação do projeto de lei nº 007/2019 de 

autoria do Poder Executivo. 

IX. Assim, os vereadores da Comissão de Justiça e Redação, Presidente: José Valdir 

Vivian, Vice: Paulo Rogerio Schweig, Membro: Marcia Muller Pedrolo, examinando o 

projeto de lei nº 007/2019 opinam pelo parecer favorável nos termos do Relator. 

É o voto! 

 

Sala das Comissões, em 06 de maio de 2019. 

Relator designado:   ________________________ 

 

Membros: _______________________         ________________________   
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PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Parecer: 008/2019    Autor: Poder Executivo 

Matéria: PLE 007/2019   Conclusão: Favorável 

Relator: Ver. Marlise Rosane Traesel 

Data: 01 de abril de 2019 

Ementa: Autoriza o Poder Executivo a Firmar Acordo Judicial nos Autos da Ação nº 

9000629-32.2017.8.21.0075, em que são partes a Câmara Municipal de Vereadores de 

Tiradentes do Sul, o Município de Tiradentes do Sul e Jaime Luis Behrenz. 

RELATÓRIO: 

I. O Projeto de Lei nº 007/2019, de autoria do Poder Executivo, foi analisado pela 
Comissão de Constituição e Justiça que, pelo parecer nº008/2019, 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. Está Relatoria, considerando a argumentação apresentada neste voto, 
encaminha sua conclusão favorável à tramitação do projeto de lei nº 007/2019 de autoria 
do Poder Executivo. 
 
V. Assim, os vereadores da Comissão de Finanças e orçamento, Presidente: Marlise 
Rosane Traesel, Vice: Ricardo José Hartmann, Membro: Valdir de Almeida Bueno, 
examinando o Projeto de Lei nº 007/2019 opinam pelo parecer favorável nos termos do 
Relator. 

É o voto! 
Sala das Comissões, em 06 de maio de 2019. 

Relator designado:   ________________________ 

Membros: _______________________         ________________________   


