
COMISSÃO DE INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS 

 

Projeto de Lei 012/2020 com Emendas 01, 02 e 03 e Subemenda 01 a Emenda 02 

Autor: Executivo Municipal 

Ementa: Reconhece a calamidade pública municipal, convalida as medidas disciplinadas no Decreto 

Municipal nº 18, de 19 de março de 2020, autoriza a prorrogação de vencimento dívidas de natureza 

tributárias e não tributárias do exercício de 2020, dispõe sobre a contratação temporária de pessoal e 

dá outras providências para apreciação sob Regime de Urgência. 

Relator: Daniel Weber 

 

Relatório 

• 1. A matéria em análise, de autoria do Executivo Municipal, tramita nesta Casa Legislativa, sob a forma 

de Projeto de Lei, tendo como objetivo a Ementa acima citada; 

• 2. Atendendo às normas regimentais de tramitação que disciplinam a matéria, o referido PL está sob a 

responsabilidade desta Comissão para que seja elaborado parecer sobre aspectos de ordem coletiva. 

Voto do Relator 

• 3. Favorável ao projeto sobre viés de interesse coletivo, por se tratar de uma Pandemia que está 

atingindo o Mundo como um todo. 

Medidas  tem que ser tomadas, desta forma acolhemos o presente projeto enviado pelo executivo 

Municipal com emenda e orientação técnica da Casa. 

Voto pela viabilidade técnica do projeto e da emenda. 

Justifico o voto por tratar-se de momento onde precisamos prevenir, evitando uma calamidade maior. 

Bem como por manter direitos básicos de preservação da VIDA, como Agua e Luz, pois sem estes 

direitos básicos podemos sim, aumentar os riscos a todos munícipes.  

Na questão dos tributos municipais vemos que muitos munícipes estão diminuindo ou perdendo renda 

em virtude das medidas do decreto Municipal, que tem como intuito evitar a propagação do Corona 

VÍRUS.  Desta forma deve  se prorrogar os tributos municipais para que família possam manter suas 

necessidades básicas. 

• 4. Por tal razão, VOTA o Relator de acordo ao Projeto de Lei com Emendas 01, 02 e 03 e Subemenda 

01 a Emenda 02. 

• 5. O Vereador Erlei Vieira votou de acordo com o Relator. 

 

Sala de Reuniões, 21 de março de 2020. 

 

Daniel Weber 

Presidente 

 

 

 

 

Erlei Vieira 

Vice Presidente 


