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PARECER DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO 

Parecer: 029/2016   Autor: Poder Executivo 

Matéria: PLE 025/2016  Conclusão: Favorável, com emenda. 

Relator: Ver. Leomar Jose Renz 

Data: 17 de outubro de 2016 

Ementa: Autoriza o Executivo Municipal a adquirir lote urbano de propriedade de 

Seredo de Jesus Ferreira e outros. 

RELATÓRIO: 

I. O Projeto de Lei em análise é de autoria do Poder Executivo Municipal e tem 

como objetivo adquirir lote urbano de propriedade de Seredo de Jesus Ferreira que 

servirá para regularizar a área destinada as famílias beneficiadas no programa Minha 

Casa minha Vida, aonde algumas casas habitacionais estão dentro de área de 

preservação permanente sendo necessária a construção de drenos/sumidouros das 

fossas sépticas das moradias do loteamento Novo Horizonte II.  

 

II. A orientação jurídica nº 24.994/2016, concluiu pela viabilidade técnica, desde 

que apresentado documento complementar. 

 

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. Além do disposto na 

Constituição Federal, existe previsão legal local na Lei Orgânica do Município em seu 

artigo 19, inciso II.  

A iniciativa legislativa também apresenta-se correta. 

No caso vertente, em que se dispõe sobre aquisição de imóvel pelo Poder 

Executivo, a Lei Orgânica Municipal contém disposição específica a respeito desta 

modalidade, sendo pertinente destacar a competência da Câmara de Vereadores para 

o ato (autorização legislativa), tal disposição encontra-se nos artigos 6º, 15º e artigo 46, 

inciso VI. 

Assim, inferem-se legítimas a espécie normativa e a iniciativa do Executivo para 

a proposição legal ora submetida à autorização legislativa. 
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 Destaca-se que acompanhou o referido projeto de lei como anexo a avaliação 

pecuniária e após solicitação das Comissões foi apresentada a certidão do cartório de 

registro imóveis, com a descrição completa da área a ser adquirida. 

 Registra-se ainda que o Executivo solicitou a inclusão de artigo dispondo acerca 

da indicação de prazo de vigência da lei (of. 197/2016). 

 Assim, a Comissão entende pela necessidade de emenda aditiva passando a 

constar no Projeto de Lei o artigo 5º com a seguinte redação: 

“ Art.5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.” 

Dessa forma, estando correta a apresentação da propositura para regulamentar 

a matéria e presentes todos os requisitos de constitucionalidade e de interesse público. 

ENCAMINHAMENTO DO PARECER: 

IV. Está Relatoria, considerando a argumentação apresentada neste voto, encaminha 

sua conclusão favorável à tramitação do projeto de lei nº 025/2016, de autoria do Poder 

Executivo, com emenda aditiva passando a constar no Projeto de Lei o artigo 5º. 

V. Assim, os vereadores da Comissão de Justiça e Redação, Presidente: Leomar José 

Renz, Vice: Alceu Paulo Muller, Membro: Leila Cristina Pilger Hermes, examinando o 

projeto de Lei nº 025/2016 opinam pelo parecer favorável com emenda aditiva 

passando a constar o artigo 5º incluindo o prazo de vigência no presente Projeto, nos 

termos do Relator. 

É o voto! 

Sala das Comissões, em 28 de novembro de 2016. 

 

Relator designado:   ________________________ 

 

Membros: _______________________         ________________________   
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PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Parecer: 029/2016   Autor: Poder Executivo 

Matéria: PLE 025/2016   Conclusão: Favorável. 

Relator: Ver. Marisa Ines Neumann 

Data: 17 de outubro de 2016 

Ementa: Autoriza o Executivo Municipal a adquirir lote urbano de propriedade de Seredo de 

Jesus Ferreira e outros. 

RELATÓRIO: 

I. O projeto de lei nº 025/2016, de autoria do Poder Executivo, foi analisado pela Comissão 

de Constituição e Justiça que, pelo parecer nº029/2016, 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 e esta Comissão ratifica o já exposto pela Comissão de Constituição e Justiça. 

 

IV. Assim, uma vez que o Executivo realizou as adequações solicitadas, entende-se pela 

viabilidade do projeto de Lei. 

ENCAMINHAMENTO DO PARECER: 

V. Na condição de Relator, nesta Comissão, considerando os estudos realizados nas áreas 

orçamentária e financeira, encaminho meu voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei nº 

025/2016, de autoria do poder Executivo. 

VI. Assim, os vereadores da Comissão de Finanças e Orçamento, Presidente: Elissandro 

Moacir Bonfanti, Vice: Marisa Ines Neumann, Membro: Alceu Diel, examinando o projeto de Lei 

nº 025/2016 opinam pelo parecer favorável nos termos do Relator. 

É o voto! 

Sala das Comissões, em 28 de Novembro de 2016. 

Relator designado:   ________________________ 

Membros: _______________________         ________________________   


