
Expediente 2828/2018 

Projeto de Lei do Executivo nº 930/2018 

 

PARECER JURÍDICO 

 

O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal encaminha para apreciação 

deste Poder Legislativo projeto de lei, abaixo in verbis, que tem por finalidade: 

“ATUALIZA A REESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO 

MEIO AMBIENTE - COMDEMA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” 

De antemão, cumpre destacar que os conselhos municipais têm o caráter de 

participação popular na gestão de políticas públicas e sociais, de composição entre 

estado e sociedade civil, de natureza deliberativa e consultiva. 

A participação popular, através dos Conselhos Municipais, tem esteio nos 

arts. 142, §2º, 164 e 166, todos da LOM, in litteris: 

Art. 142. O Poder Executivo é exercido pelo Prefeito, Vice-Prefeito, 
auxiliado pelos Secretários 
Municipais, Diretores e Responsáveis pela administração direta e 
indireta. 
(...) 
§ 2º É assegurada a participação popular nas decisões do Poder 
Executivo.  
 
Art. 164. Os Conselhos Municipais são órgãos de participação direta 
da comunidade na 
administração pública, tendo por finalidade propor, fiscalizar e 
deliberar matérias referentes a cada setor 
da administração, de acordo com as competências estabelecidas por 
lei complementar. 
 
Art. 166. Os Conselhos Municipais são compostos de forma plural e 
paritária, observando a representatividade da administração, das 
entidades públicas, classistas e da sociedade civil organizada. 

 

Conforme art. 152, inciso I da Lei Orgânica é da Competência do Sr. 

Prefeito a iniciativa das leis, na forma e casos previstos na Lei Orgânica Municipal. 

Ademais, a alteração do art. 31, da Lei 6.573/2008 busca ampliar as atividades já 

exercidas, na prática, pelos profissionais pedagógicos. 



No que toca a revogação da Lei 7.530/2011, essa se dá em virtude de 

decisão judicial do Tribunal de Contas do Estado, que, ao julgar o Processo nº 3675-

0200/16-3, decidiu negar a executoriedade da Lei Municipal 7.530/2011. 

No que toca a constitucionalidade do projeto apresentado, o amparo é do art. 

30, I, CF/88, que indica a competência dos Municípios na legislação de assuntos de 

interesse local, nesse ponto, a participação popular dos munícipes, por meio dos 

conselhos preenche o pressuposto constitucional trazido no artigo supradito. 

No que toca a tramitação da Lei vertente, vem a analise do art. 146, RI, 

atentando, que não há hierarquia entre lei ordinária e lei complementar, contudo a 

diferença que se estabelece é no sentido de que a criação e alteração da lei 

complementar exija um processo legislativo mais trabalhoso e com necessidade de 

maior placar para aprovação, ou seja, sugiro que a tramitação do projeto em liça seja 

realizada pelo rito do inciso I, do Art. 146 do Regimento Interno da Câmara de 

Vereadores da Cidade de São Leopoldo, necessitando de maioria absoluta para a 

aprovação. 

Importante salientar a necessidade de formação de comissão especial para a 

analise do projeto surgente, é o que diz art. 141, §1º, da LOM, assim sendo, imperioso 

que trâmite seja o da formação da referida comissão antes da apreciação da CCJ, 

alertando, por oportuno, que o §2º, do mesmo artigo traz o seguinte texto: “Dos projetos 

de Códigos e respectivas exposições de motivos, antes de submetidos à discussão da 

Câmara, dar-se-á divulgação com a maior amplitude possível.” (sem grifo no 

original), ou seja, tendo em vista a participação popular das comissões e sendo essa a 

forma de participação do munícipe nas deliberações dos conselhos, necessários se faz a 

divulgação referida. 

Assim, diante de a aparente inexistência de vícios de origem e legalidade 

não se impede o projeto da apreciação da Comissão especial que deverá ser criada, 

Comissões Permanentes competentes e da CCJ, merecendo trânsito entre as referidas 

comissões. 

Observo que a matéria restará aprovada por maioria absoluta, de acordo 

com o art. 146, I do Regimento Interno. 

São Leopoldo, 01 de outubro de 2018. 

 



Geison Freitas 

Assessor Jurídico. 


