
Of. n° 258117 - GPC

A
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Carazinho, 28 de dezembro de 2017,

Excelenlissimo Senhor.

Ver, Márcio Hoppen

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Veto Total ao PLC 004117.

Senhor Presidente:

No uso das prerrogativas que me confere o parágrafo 1°, do artigo 35. da Lei

Orgânica do Município, venho apor VETO TOTAL ao PLC nO 004, de autoria do Vereador

Daniel Weber a Lei Complementar n" 03185 aprollada por esse Legislativo, contida no OP

252/17, pelas razões constantes na Informação nO 1396/2017, oriunda da Procuradoria

Geral do Município. cópia anexa.

Atenciosamente,

.~~~
Estevão De Loreno

/Prefeilo emExercício
Mas

WWW.CA.lAZINHO.RS.GOII.8R
A•• nida flores <laCunha. n' 1264. Contro

Telef."", ($tI 33J1.2699 ''''''0;1: prohli!ura@l""nozinho."".lI"o.1>f



CAPITULO V - DA DENO.\lINA<;Ao DOS LCXõRAOOLROS F

SERViÇOS PÚBLICOS [DÁ NUMf.RAÇÃO Il~S CASAS

Prezados:

-------------- -----------
t:STADO DO RIO GR.-\N[)E DO SIII.

:\flTNICÍI'IO DE CARUINHO
I'ROCUR-\DORIA GERAL

Ari. 40. A dtnomina,ilo do, logra dou"" e ,cTViço, puhlíc» ç.be.
pri'-alj'-amente, ao MUrlicipio.

~ t" Os iogradou,,,, e "''''il'o, pojbli<os poderi\(l r«d"" d'-"fIomio",1<, de
pe<>oos ilumes. de data, e f.to, hi>tóricos.de acidenles geogrMieo.>e
OIIlros. ligados. "ida nacion.1.
~ 2" Nilo são ,"dados nom", ostnrngei",,,. desde que motivos ex"l'm para
cultuá. los.

~ 3" E v.dado dar oo",c., d. P"'>= ,j,-as a logradouro,; publicos ou
_",",'iç,,, ptibl i""" de Gu"iqucr espécie Ou na!O,cza,
f 4" A, homenagen, pOSlumas ,ó serão P<'nnilida, ~pós 2 (dois) .no, dc
fal«im<n!o d. pe'"'o. hom'noS'Ma.
~ 5" A mun;cipalid:lde n~o pode mudar as de""", in.çck< das ,'ias pilhl ica< o
dom'i, io~uros a nAo<orem ca"", c.cof>CiOll.1is.

INFORMAÇÃO I\" 139612017

DE: PROCl:R,\,DORlA GERAL

PARA: SF.CRET ARIA :\IU:'oiICIP AL DA ADMI/'I1STRAÇÀO

ASSUI"iTO: PROJETO DE LEI;'\i° 00"/17

Ao l<:mpo ~m que o cllml'rím<,mamo, cordialmente, considerando o Projeto de Lei

supmçjlado, LI"autoria do Vereador Daniel \\'eber, em anexo, infomlamos o ,c~ui!lle:

Referido Projeto de lei. acrescen~lo Capítulo V - Da,; Piscinas de Uso Cole1i\'0 e

Similare~ à Lei Complementar n° 003/85 - Código de Po,turas e dá outras providências.
renumeranJo 05 d",mais capilUlos.

Entretanto. entende I:sla Procuradoria-Gemi, qw o artigo Ic do Projeto de L",i n"

004/l7 comem um erro formal. püis já cxislt: no "ódigo de posturas o capitulo \I. que trata sobre

uma matéria diversa da con~taJ1leno Projeto de Lei nO 004/2017. vejamos o que adu;( o capítulo V
da Lei Complememar n' 03/85:

•



.'

Art. 41. As placa, &,iRO";va, d. nom., poderão indicar. logo após ",[C,
,inl";".mente, <> lilul" que motivou a homenagem.

An. 42. D.do o ""me a uma. ia publica Ou I"grado".o $<r;lo colocada, '"
pla.as. como ,egue:
ti) n•• Rua" a< placa, ""i1o col""ada, "'" C'Ul.amemos. no mm,mo duas
em c3d. Rua, Uma decaJa lado do p"'di,, da esquina. ou. na f.h. de,,,,. em
pmte colocado no !.""no ""Idio:
h) ,"" largo, e ptaça. '<f~O ooloc.das a direita no direçã<>do tr.in,no. no,
p,édi", ou Icn-el)Q' de esquina COIt'.oulrns vias públicas,
~,.t l"'tm;,id" a idenlificaçao da, Ruas. praç", e i<>s,a<!ouTos.• trave, de
placas ;"clicali • ., <01""0<1",,nos P.'SS.iOl que, quando colocada, por
I'm,"ulare, ou iN'ociaçõc'<, devere" ler 'O,,,ri711ção .xpress.a do
municipalidade.
~ r N., pl"o, ;odie","", ,.f.".,do; no f"l,ag",fo ame,ior, e pemllll<k',
identificaçllo de quem" colo"",". a li'ulo de pmpaganda. de><nJo e"la «,
em came'ere, men",., qlH: o, d. ,dcn'ifka\,~o da Rua. prol'" ou logradou,(>,
elog(> ,h.ixodest.
~ 3" [) h"'''JIÍ'-o providencio •.•. no pro70 de 9() (noventa) di.,. conlados
de"" d.1tJ. a (oloc'çlo de placas nOSkLl.l' que nlo esti'e,em de ,co,do
com e"e artigo.

Art. ~3. A numer-',Jo da, """" "'''' cr ••uad •. pri,~,i'amen'e. pcl.
municipalidade. correndo por conta do, propri"..,,,, as de'pesa, <4,
plocas

~ I' A numeraçlo com',ara nas e~tremidades iniciai, <1., ,ia> I"'bliea>. em
ponto "'lu,;m do qual nAo1""'"' h4"Or no,-., con'ln'çõc" e de modo que o;
numero, pares tiqlH:m do lado c'querdo e o, impare,. no lado direilo.
~ 2' O núme,o corte'f'00derá à meo"'gcm "isleme entre a entrada
principal do prédio ~ a e""'midade ini,ial da Ru•. guard,"do.", o me,mo
cri"'ri,, para a numernçlo dos demais pn;dio;;,

'\<1. ~~, Nao podem rece~<r denuminaçl" •• vi" pubh<", e IOgr:ld""""
nRo ,ecebido, pcl" lI-l"nieipio em d",orrrnci. de lote.m<'T11OSnão
armv.do<" regisll1ldos na f<>mlada lei.

Assim, pretend~ (\ Nobre Vereador. açresçentar o capitulo V. na Lei Complementar

n° 03/1(5, renumemndo os demai, çapítulos. entrelamo. referida alteraç~o é Inconstitucional. por

conter wn erro formal. pois já existe o referido C.pilulo na Lei Complementar suprarneneirmada. "

ainlla. a numeração dos anigos do projelo de lei proPOSto. não respeila a ordem çrooológiea da l.ei
Complementar nOOJ/85.

Ademais. referidll Projdu de Lei. nào obedece ao comido no artigo 10. da Lei
Complementar n° 95/Q8. vejamos:

Art, 10, o. le",os legai, <erão anieulad", eOm nbse,y,;ncia d", "'~uinles
principio,;

I •• unidade bii,i<a de ani,ul",;l_J ser;! (>ani~o. indleado pela abrovialu,a
.,,\rt,". _'iCguidade numeraç1io ordinal al~ n nOn" " <:ardin.l • partir d""e:

11"o, artigo, d"Jobrat-'"-oo em parngrafo, (lUem ;nci,o;c o, 1'""'~rJf."
em inciso,. o, inei'o,.m alineas. as ,I;n.a, em il.n,:



III • o; parágrnfo, >crã<>repr.,"ntado, pelo sinal gr;ifiOCl"j", seguido de
numera,ao ordin.1 até O nono e .~rdinal • panir d.st., ",iiizar.dCl-«.
quando existente ap0rnl5um. a 0'1''"5<;110"pa,ágrafo Lmico'por extemo:

IV . "" incisos ""ao "'pres.en',d.,s P<J'.lga6'mo, romono<.as .llnc", I"Jr
lel1'3Sminu",,"la, e '" Ifenspor alg",i'mm ,'abi.",;

V" O.grupamento de artigo, pod"rá COn"if"i, Subs«ões: Odo Sub::eçõo,.
• s.<;ao; Ode Seçõe'. o Capitulo; o de Capitula<, o Titulo: o do Ti'ul",. o
Livro. o d. livros. a Parte:

VI . os Capitula<. Titulos. l.iHos o p,""" ",rao grafados .m lotra,
mai,;""ul•.• o idemifioado, 1"" .Igari,mo, romaoo,. podendo .,la> ultima,
de,dnbra'.,e em Pane Geral c P••.•.c F_'p.dal 00 = 'ubdivididas em pane>
o'prc,,,,, em numoral ordin.1. por e'lenso:

VII" as Sub.>cçõc,e SeçO,-",",rao id.nlificadas em .Igari,mo$ romano,.
g",rad" em !em, minús.eulas e PO"" .m negrito O" caraclc,"s GUCas
coloquem em realce:

VllI - a compo"çã<>pre.i.ta no ind", V podcni t.mbem compreender
a~rupam.ntos rm Di'posições Preliminares. Gorai,. Fin'i, "" Tran';lll.-ia,
conf"rme nttc""írio.

Do eXposto. SliG~RE. esta Procuradoria-Geral o velO total ao pres",mc Pmjdo d",

Lei complementar. por entender que o mesmo é Inconstitucional. fornecendo assim sunsídio$ à

Autoridade Administratha Superior. a quem cahe a análise ,kste e a deci,ão pelo VFTO Uni\!.,

QUaprovaçào da Lei Complementar n" 004/17, conforme anigo 35. *1, da Lei Orgânica MUllicipaL

Sendo o que linhamos para o momento. ap,esentamos as nOS5asatenciosas saudaçõ",
e nos colocamos à díspmiçào para eventuais esclarecimentos.

Carazinho. 22 de delemhro de :;017.

Anriillio Aú'

.,,"",. ;.' ,:;
P"'" ...,, .' .' ~,.. .;"c, >; .. ,'



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

COMISSÃO DE JUSnçA E FINANÇAS

Parecer nO 014/2018jVIABILlDADE)

Veto 00 Projeto de lei 004117 de autorio do Vereodor Daniel Weber
Autor: Executivo Municipal

Ementa: Veto 00 Projelo de Lei 004/17 de auloria do Vereador Daniel Weber
Relator: Fábio Zanetli

RelatórIo
1. A matério em análise, de auforia do Executivo Municipal, tromito nesta Cosa

legislativo, sob o formo de Veto, tendo como objetivo a Ementa acima citodo,
2. Atendendo às normas constitucionais de tramitação que disciplinam o matéria do

Veto está sob o responsabilidade desta Comissào para que seja eloborado o
parecer sobre suo legOlidade, constitUCionalidade e regimentalidode,

3. Não houve solicitação de orientação jurídico

Votos
1, Conclui-se legítimo o iniciativa desta proposição. tendo em vista se tratar de

interesse local e ,er privativa do Chefe do Poder Executivo. não havendo
quaisquer vícios nesseponto.

2. Por tal razão. VOTAo Relator pelo viabilidade do Presente Veto.
3. Osdemais vereadore, votaram de acordo.

Conclusão

4. Os integrantes da Comissão votaram, por unanimidade. pela viabilidade do Veto.

Sala de ReuniaesAntôn~oL,bóri Bervian, 3] de janeiro de 2018.
--/7'7'-7
-':.//~

vere~(~~é2 C;;iJA ~
vereo~o Zonetli

VicE1Presiden~

'/:,-,l~"1 P1
Vereador Luca, Lopes

Secretário

. 54 3330 2322 CEP 99500-000 - CARAZINHOIRSAv. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - FoneIPABX. , v br' CNPJ: 89,965.22210001-52
E-mail: camaracrz@camBracrz.rs.gov.br www,camarBcrz.rs,go ,

mailto:camaracrz@camBracrz.rs.gov.br


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE
••••••••••

COMISSÃO DE ORDEM ECONOMICA ESOCIAL

PARECER

Parecer nO 014/2018
Veto ao Projelo de Lei 004/17 de autoria do Vereador Daniel Weber
Autor; Executivo Municipal
Ementa; Veto ao Projeio de Lei 004/17 de autoria do Vereador Daniel Weber
Relator. Estevão De loreno

Relatório
1. A matéria em onálise, de autoria do Executivo Municipal. tramita nesta Cosa
Legislativa, sob o torma de Veto, tendo como objetivo o Emenlo acima citada.

2. Atendendo às normol regimentais de tromitaçoo que d:scipfinam o matério. o
referido Velo está sob o responsabilidade desta Comissão poro que sejo
elaborado parecer sobre aspectos de ordem econômico e sodoL

Voto do Relator

3. Adoto-se o fundamento do parecer do Comissão de Justiça e Finanças.
4. Ademais. não se verifico impacto negativo no economia e na sociedade local.
5. Por 101razôo. VOTAo Relator de acordo 00 Projeto de Lei.
6. Osdemais Vereadores Votaram de acordo.

Solo de Reuniões Antônio Lib6riO,Beade fevereiro de 2018.

- --~~~",:.___ ~- Ver ar _ Çlrde Nid:ada--=

<':,e ;~,j;elO=:
íJ p,e,'/)'e

vU*~eira
Secretário

Av. Flores da CUrlha,799 - Caixa Postal: 440. FoneIPABX: 54 3330.2322 - CEP 99500-000 - CARAZINHOIRS
E-mail: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.22210001-52

mailto:camaracrz@camaracrz.rs.gov.br
http://www.camaracrz.rs.gov.br


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE _.
QPOO312016

i\\\unto;Voloçóo de projetol

CorolinM 05 ela !el~(lIeirode 201ll

Comunicomm O VOI,e hcebl'ncia de qJ6 este LegillotÍ\io. em Reunióes
Orú,t'lórto e cxtroord;n6rio no do de ho; ••. votou os leguinlOl proi"lol de lei, ,.".;undo\ del,e
Poder fxecutivo. m QUoJ\lelOôom::mm abaixo:

1. Projeto de lei CQ6!18de oulOlja do E>:.f)Cul;vQ Municipo;, o qual Dá novo redaçOo 00
"'lI. 7' do lei MunicipoJ ri' 7JYJYI09.Ap,avodo por unonlm;c;lQde.

2. PtCjf)Tade Lei 010/18 de 0,,1000 do D:.ecvt;vo Mun,cipol. o Indlll Parogrolol Ú\"licQ\
00\ NII. 3' e 5. dO lei MV'"úcipol[lo7.&;6/14. Aprovado por unanimidade

3. Projeto de lei 011/18 do autoria 00 bec.Jli,'o Mll<1icipol.\) Quol 0:0 cargo de
Er.tel~'o de: ES~no Q~odrode I'e!sool (letivo do Munlopio.Apl0vadoPOI

unanlmidode
4, Projetode lei 011116de autoria do fxecu~voMV'1iópal, o qual A<;tarizoaberluro de

Crédito Espaciol no Orçamento de 2018. Apro..-oda POI unanimidade
5. Proj••la de lei 013/18 de autoria do EJceçurivoM"",;çipol, a quO! Inch,Jía ação

orça'1lenlCria e aulorizo o o:Je,turo de Crédito EIP6dol nn Orçamento de 2018.
Aprovado por unanImidade

6. Frojelo de Le; 014{18 dl< a"lO/Í:l d:l E.>:.eculivoMunicipal. o Crio VOÇlOIno Ooooro de
Pel>o<,lEIo,tivodo Munlcíp:O, <::O~ltcntll da lei Mvnlçipol. n° 7.088/00. Aproyodo por

unonlmldade
7. PrOjeto de Lei 0'5118 de avtOli:.> do Execulivo M~n;cipol, An~rc a rubekl O"

vcnc,rnento\ conston\c no Art. Y' do l ••i Mvnicipal n° 7,088/09. Apro••.ada pOor

vnanlmldade.
8. Prujeto de Lei 016{!8 de o\llario de El<ec(Jli,'o Mcrnitipol. Aulorlza a at:>ert"ru oe

C,eoito Suplementar no Orçamento oe ~16.Ap,avodQ por ul'lanlmldad ••.
9. P'ai':'!o de lei 017{18 ce a"tarPe :;0 Execu~"<)Mun:cipol. ROVQgadilpali~vo do Lei

Municipal n° 8."lMI7017. Ap,o"odo po' II valos la..-orá••.eí. e 01 "010 conftárlo.
10. Ve10 lotai do [xecutrvo Municipal ao l'rojel0 de lei 00'/17 de ~utOli do Ve<eodor I

Ooniel Weber. Ap.Q'tado paI unonl",ldade. I !

A\enciosamerl1o.

A Suo E<c••:ên<:KJU Senna'
M~lon s.chmt1
Preleitufo Murwcípo\ de Coroú,h<':
CUlozinl'>o. R5

i
~ C0~

Mo'cio Hopoen
- --;-:-;-;"'_~'_ _._ Preside!lie
., '" , ~ ,r"" '"' ",>;.- -•••
.t"" .',,', 1<11..'""''''''',,'''

~~i~~~:I;:~~~:a~~~J(~Pg~~!~:: 440. FO'fe/PABX501 33302:l22. CEP99500-000-CARAZINHOIRS
.. wMYcama,acrV:;,gov.br CNPJ: 69.965222!OOO1-52
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PROCESSON°:OJJlOJJlJ3

NAoSIMAIaor Galdino Tomaz XAnselmo Britzke XDaniel Weber
X

Er1eiVieira
Ausente

Estevao De Loreno
X

Fábio Zanelli
X

Gian Pedroso
XGilson Haubert
XIvomar de Andrade
XJanete Ross de Oliveira XJoão Pedro Albuquerque
X

Luis Fernando Costa
X

~rcio Ho '" PresidenteTOTAL
11
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