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PARECER DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO 

Parecer: 09/2017    Autor: Poder Executivo 

Matéria: PLE 013/2017   Conclusão: Favorável. 

Relator: Ver. Jose Valdir Vivian 

Data: 17 de abril de 2017 

Ementa: Altera o art. 3º da Lei Municipal nº 821/2016 de 24 de março de 2016, que dispõe sobre 
a composição dos membros do Conselho Municipal de Proteção ao Meio Ambiente- COMPAM- 
e o número mínimo de membros presentes para deliberações, respectivamente.  

RELATÓRIO: 

I. O Projeto de Lei em análise é de autoria do Poder Executivo Municipal e tem como 
objetivo alterar a lei municipal nº 821/2016, em relação a composição dos membros do 
Conselho Municipal de Proteção ao Meio Ambiente- COMPAM- e o número mínimo de membros 
presentes para deliberações. A alteração faz se necessária uma vez que a Entidade Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais/ extensão Crissiumal não estar mais localizada no domínio do município e 
a outra alteração é referente a Associação de Pescadores do Município a qual como rege a lei 
perdeu seu mandato. 

VOTO DO RELATOR: 

II. 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 e artigo 19, II da Lei Orgânica do Município. 

III. Ainda, a Lei Orgânica Municipal versa sobre os Conselhos Municipais em seus artigos 
103, 104 e 106. 

IV. A proposição atende aos pressupostos quanto à competência material, iniciativa 
legislativa e espécie legislativa. 

V. Destaca-se que foi observada a questão da pariedade na composição do Conselho e a 
regra de desempate encontra-se estabelecida no artigo 4º, parágrafo único da Lei nº 821/2016. 

VI. Da mesma forma, considerando que a proposição versa sobre a organização da 
Administração e dos Serviços Públicos locais, depreende-se legítima a iniciativa do Executivo, 
também nos termos do artigo 73, incisos VI e X da Lei Orgânica Municipal. 

VII. Destaca-se que a necessidade de urgência na aprovação do presente Projeto refere à 
solicitação à demanda para emissão de licenciamentos ambientais, o que remete a situação de 
urgência, dado à importância da temática no contexto social e liberação de empreendimentos. 
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ENCAMINHAMENTO DO PARECER: 

VIII. Esta Relatoria, considerando a argumentação apresentada neste voto, encaminha sua 
conclusão favorável à tramitação do projeto de lei nº 013/2017, de autoria do poder Executivo. 

IX. Assim, os vereadores da Comissão de Justiça e Redação, Presidente: José Valdir Vivian, 
Vice: Marino Hermes, Membro: Marisa Ines Neumann(suplente), examinando o projeto de Lei 
nº 013/2017 opinam pelo parecer favorável nos termos do Relator. 

 

É o voto! 

 

Sala das Comissões, em 24 de abril de 2017. 

 

Relator designado:   ________________________ 

 

Membros: _______________________         ________________________   
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PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Parecer: 09/2017    Autor: Poder Executivo 

Matéria: PLE 013/2017   Conclusão: Favorável. 

Relator: Ver. Valdir de Almeida Bueno 

Data: 17 de abril de 2017 

Ementa: Altera o art. 3º da Lei Municipal nº 821/2016 de 24 de março de 2016, que dispõe sobre 
a composição dos membros do Conselho Municipal de Proteção ao Meio Ambiente- COMPAM- 
e o número mínimo de membros presentes para deliberações, respectivamente. 

RELATÓRIO: 

I. O projeto de lei nº 013/2017, de autoria do Poder Executivo, foi analisado pela Comissão 
de Constituição e Justiça que, pelo parecer nº09/2017, 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 lei nº 013/2017, de 
autoria do poder Executivo. 

V. 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 
Lei nº 013/2017 opinam pelo parecer favorável nos termos do Relator. 

É o voto! 

Sala das Comissões, em 24 de abril de 2017. 

Relator designado:   ________________________ 

Membros: _______________________         ________________________   

 


