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  Ilustres Colegas Vereadores (as), 

  Trata-se de projeto de lei de autoria do Vereador Juvenil Silvério que “Altera a Lei 

nº 8077, de 05 de abril de 2010, que “Dispõe sobre a construção, manutenção e 

conservação das calçadas no Município, e dá outras providências”. 

  A propositura visa apenas modificar os prazos para cumprimento de posturas. 

   A matéria em debate se encontra dentro da competência legislativa do município, 

nos termos do que dispõe o artigo 30, inciso I e 182 da Constituição Federal. 

   A Lei Orgânica do Município atribui competência ao Município para legislar sobre 

assuntos de interesse local (artigo 21 LOM), mas em contrapartida traz igualmente a competência 

da Câmara, com sanção do Prefeito, para legislar sobre assuntos de interesse local, podendo 

inclusive suplementar a legislação, federal e estadual (artigo 26, inciso I da LOM), tratando-se 

portanto, de competência concorrente. 

   Dessa forma, não havendo vício de iniciativa na propositura, tampouco violação 

aos princípios orçamentários, do ponto de vista econômico financeiro, entendo que a iniciativa 

está em condições de apreciação e de votação pelo soberano Plenário desta Câmara. 

  Respeitadas eventuais opiniões contrárias, é como voto. 

  Gabinete, 17/06/2020. 

 

José Dimas  Sérgio Camargo Roberto do Eleven 

Presidente Membro Relator 
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