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Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Carazinho, 10 de Junho de 2019.

Assunto: Responde OAE 057/19

Senhores Vereadores,
Ao tempo em que cumprimento cordialmente, em resposta ao o ofício supracitado, encaminhado
pela Comissão de Interesses Difusos e Coletivos, o qual solicita adequação do Projeto de Lei
032/19, conforme orientação do IGAM, se julgar necessário.
Conforme interpretação do Instituto há necessidade da exclusão do Artigo  4º (1) da proposição a
fim de viabilizá-lo. Percebe-se ainda que tal orientação diverge da orientação técnica da
Procuradoria do Poder Legislativo de Carazinho, o qual se posicionou favorável a proposta.
Cabe salientar ainda, com referência a aplicação das multas, para que sejam observados os
parâmetros constantes e descritos na Lei Federal nº 9.503/97, em seu Artigo 320 (2) do CTB, que
define a aplicação e destinação dos recursos arrecadados com as mesmas.
Outro sim, o instituto comete um equívoco ao afirmar que o Poder Legislativo estaria
desencadeando uma interferência na organização da Administração Municipal, ao contrário do
posicionamento da Orientação Técnica 095/2019 da Procuradoria Legislativa que cita: “Ademais, a
proposição não trata de matéria de iniciativa privativa de vereador”.
Diante do exposto, não há de se falar em contaminação por vício de iniciativa, mas sim aplicar o
que determina ordenamento jurídico e a legislação vigente em nosso país. Para tanto, espero que o
parecer dessa Comissão seja pela sua constitucionalidade e viabilidade do presente PLL 032/2019,
com o objetivo de valorizar iniciativas do Poder Legislativo, as quais venham contribuir com a
transparência, publicidade e acesso a informação aos nossos munícipes.
Certo de atendido vossa solicitação, desde já antecipo meus agradecimentos.
Atenciosamente,
	
Ivomar Tomate de 
Andrade - PTB 
Vereador

1  Art. 4º Aplicação e destinação dos recursos arrecadados serão exclusivamente em:
a) Educação de trânsito;
b) Sinalização;



c) Engenharia de tráfego e de campo;
d) Fiscalização de trânsito;
e) Policiamento.

2 (CTB) Art. 320. A receita arrecadada com a cobrança das multas de trânsito será aplicada,
exclusivamente, em sinalização, engenharia de tráfego, de campo, policiamento, fiscalização e
educação de trânsito.

Sala Antônio Libório Bervian, em 10 de junho de 2019.

Ivomar Tomate de Andrade - PTB
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