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PARECER DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO 

Parecer: 019/2019    Autor: Poder Executivo 

Matéria: PLE 017/2019   Conclusão: Desfavorável 

Relator: Ver. Marcia Muller Pedrolo 

Data: 02 de agosto de 2019 

Ementa: Autoriza a Reformar Banheiros Públicos, e dá Outras Providências. 

RELATÓRIO: 

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

como objetivo autorizar a reforma/construção de banheiros públicos de uso comum, 

junto a aduana do Porto Soberbo. A intenção é proporcionar mais conforto aos 

transeuntes que ingressam no país, consequentemente no município e aos turísticas, 

comunidade local que usam a fronteira como local de entrada e saída para 

Argentina/Brasil. 

II. A orientação técnica e o parecer jurídico entenderam pela inviabilidade jurídica 

do Projeto de Lei. 

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. Verifica-se que o Projeto de Lei visa autorizar o Poder Público a realizar a 

reformados banheiros públicos localizados em Porto Soberbo, o que leva a conclusão de 

que a área a ser reformada não pertence ao Município, mas não há informação a quem 

pertence. Tal fato é relevante, pois a solução depende de quem é o proprietário do bem. 

V. Necessária a informação do proprietário do bem para que seja analisado se há o 

preenchimento dos requisitos, pois se a proprietária se tratar de pessoa física ou jurídica 

do setor privado, aplica-se o artigo 26, da Lei Complementar Federal nº 101/2000(Lei de 

Responsabilidade Fiscal) e se o proprietário for ente público, aplica-se o artigo 62 do 

mesmo diploma legal. 

VI. Logo, não é viável o Projeto de Lei da forma em que apresentado, tendo em vista 

que não dispõe sobre as informações necessárias para sua aprovação. 

ENCAMINHAMENTO DO PARECER: 

VII. Está Relatoria, considerando a argumentação apresentada neste voto, 
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encaminha sua conclusão desfavorável à tramitação do projeto de lei nº 017/2019 de 

autoria do Poder Executivo, dada sua inviabilidade jurídica. 

VIII. 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 017/2019 opinam pelo parecer desfavorável nos termos do Relator. 

É o voto! 

Sala das Comissões, em 02 de setembro de 2019. 

Relator designado:   ________________________ 

 

Membros: _______________________         ________________________   
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PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
Parecer: 019/2019    Autor: Poder Executivo 

Matéria: PLE 017/2019   Conclusão: favorável 

Relator: Ver. Valdir de Almeida Bueno 

Data: 02 de agosto de 2019 

Ementa: Autoriza a Reformar Banheiros Públicos, e dá Outras Providências. 

RELATÓRIO: 

I. O Projeto de Lei nº 017/2019, de autoria do Poder Executivo, foi analisado pela 
Comissão de Constituição e Justiça que, pelo parecer nº019/2019, concluiu ser 
desfavorável à tramitação da matéria, considerando que a mesma não atende aos 
preceitos constitucionais. 

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. Tendo em vista que o Executivo enviou declaração de atendimento à LDO e a 
LOA, confirma-se que o projeto de lei atende o que dispõe na lei orçamentária. 
 
ENCAMINHAMENTO DO PARECER: 

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

encaminha sua conclusão favorável à tramitação do projeto de lei nº 017/2019 de 

autoria do Poder Executivo. 

X. 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 017/2019 opinam pelo parecer favorável nos termos do 

Relator. 

É o voto! 
Sala das Comissões, em 02 de setembro de 2019. 

Relator designado:   ________________________ 

Membros: _______________________         ________________________   


