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PARECER DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO 

Parecer: 27/2019    Autor: Poder Executivo 
Matéria: PLE 022/2019   Conclusão: Favorável. 
Relator: Ver. Valdir de Almeida Bueno-3º suplente 
Data: 18 de setembro de 2019 
Ementa: Autoriza o Poder Executivo Municipal a Efetuar Repasse de Recursos ao Consórcio 
Intermunicipal de Gestão Multifuncional (CITEGEM) e dá outras providências. 
 
RELATÓRIO: 
O Projeto de Lei em análise é de autoria do Poder Executivo Municipal e tem como objetivo 
o repasse de recursos ao Consórcio Intermunicipal de Gestão Municipal (CITEGEM). O 
recurso destina-se a contribuir na construção e instalação de uma célula de aterro nº 5, para 
atender o acréscimo de demanda existente de resíduos sólidos junta a central de 
recebimento. O valor de contribuição do município de Tiradentes do Sul é pelo valor total 
do custo da obra, aonde houve um rateio dos valores para cada município, feito 
proporcionalmente com a população de cada município associado ao consórcio. No projeto 
de lei nº 020/2019, aprovado por esta casa legislativa, que solicitava a abertura de crédito 
no orçamento corrente, com a finalidade especifica do repasse. 
I. A orientação técnica e o parecer jurídico, entenderam pela viabilidade jurídica do 

Projeto de Lei. 
 
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 art. 19, II da Lei Orgânica do Município. 
 
III. Da mesma forma, previsão nos artigos 20, parágrafo único; artigo 73, inciso VI da Lei 
Orgânica Municipal. 
 
IV. Legítima a iniciativa do Executivo, uma vez que a matéria versa sobre organização e 
funcionamento da Administração e dos serviços públicos locais. 

 
V. No que diz respeito aos consórcios municipais, destaca-se a Lei Federal nº 
11.107/2005 e o decreto nº 6.017/2007. 

 
VI. Anexo ao projeto e ofício nº 228/2019 do Executivo que junta cópia do Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica do Consórcio e informação de que o Consócio- CITEGEM está de 
acordo com a legislação vigente- licença de operação da FEPAM. 
 
VII. Assim, presentes os requisitos da constitucionalidade e do interesse público. 

 
 
ENCAMINHAMENTO DO PARECER: 
I. Esta Relatoria, considerando a argumentação apresentada neste voto, encaminha 
sua conclusão favorável à tramitação do projeto de lei nº 022/2019, de autoria do poder 
Executivo. 
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II. Assim, os vereadores da Comissão de Justiça e Redação, Presidente: Marlise Rosane 
Traesel-1ºsuplente, Vice: Renato André Both-2ºsuplente, Membro: Valdir de Almeida 
Bueno-3º suplente, examinando o projeto de Lei nº 022/2019 opinam pelo parecer 
favorável nos termos do Relator. 

 
É o voto! 
 
Sala das Comissões, em 28 de outubro de 2019. 

 
 
Relator designado:   ________________________ 
 
Membros: _______________________         ________________________   
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PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
Parecer: 27/2019    Autor: Poder Executivo 
Matéria: PLE 022/2019   Conclusão: Favorável. 
Relator: Ver. Valdir de Almeida Bueno 
Data: 18 de setembro de 2019 
Ementa: Autoriza o Poder Executivo Municipal a Efetuar Repasse de Recursos ao Consórcio 
Intermunicipal de Gestão Multifuncional (CITEGEM) e dá outras providências. 
 
RELATÓRIO: 

I. O projeto de lei nº 022/2019, de autoria do Poder Executivo, foi analisado pela 
Comissão de Constituição e Justiça que, pelo parecer nº27/2019, 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. 
 
IV. Destaca-se que as adequações solicitadas ao Executivo foram atendidas. 

 
ENCAMINHAMENTO DO PARECER: 

V. Assim, esta Relatoria, considerando os estudos realizados nas áreas 
orçamentária e financeira, encaminha seu voto favoravelmente à tramitação do projeto 
de lei nº 022/2019, de autoria do poder Executivo. 
 

VI. 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 022/2019 opinam pelo parecer favorável nos termos do 
Relator. 

 
É o voto! 
 
Sala das Comissões, em 28 de outubro de 2019. 

 
Relator designado:   ________________________ 
 
Membros: _______________________         ________________________   


