
 
 

 

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final 

 

 

Matéria: Emenda Aditiva nº 03 ao Projeto de Lei Complementar nº 008/2020. 

 

Objeto: Inclui o Capítulo IV, junto ao Título III do Projeto de Lei Complementar 

nº 008/2020, que institui o Código de Posturas e de Convivência Cidadã de Flores da Cunha, 

para dispor sobre o atendimento prioritário. 

 

A proposição ora analisada foi encaminhada pelo Vereador, Sr. Angelo Boscari 

Junior, e busca incluir o Capítulo IV, junto ao Título III do Projeto de Lei Complementar nº 

008/2020. Na justificativa, o propositor aduz que a emenda dispõe sobre a necessidade de 

adequar o atendimento preferencial para além das agências bancárias e das lotéricas, 

compreendendo, assim, todos os estabelecimentos privados comerciais, prestadores de serviços, 

instituições financeiras e similares que se situem no município.  

Inicialmente, verifica-se a competência legislativa do município no art. 30 da 

Constituição Federal, e no art. 7º, caput, da Lei Orgânica Municipal. Com relação à iniciativa, 

a proposição se mostra dentro dos ditames legais conforme previsto no art. 46 da Lei Orgânica 

Municipal e sem ferir o entendimento adotado pelo STF no julgamento do Recurso 

Extraordinário com Repercussão Geral nº 878.911/2016. Quanto ao conteúdo normativo da 

emenda ora analisada, tem-se que este vai ao encontro dos ditames do art. 161, §2º da Lei 

Orgânica Municipal. 

Ademais, sendo o Código de Posturas considerado uma Lei Complementar, 

conforme previsto no artigo 41, Parágrafo único, inciso III, a presente emenda também deverá 

seguir o mesmo rito de aprovação de maioria absoluta. No caso de aprovação da presente 

emenda, ficará revogado o artigo 106 do Projeto de Lei Complementar nº 008/2020, e será dada 

nova redação ao art. 107, futuro art. 106, do mesmo projeto. 

O PARECER É FAVORÁVEL à tramitação da Emenda Aditiva nº 03 ao 

Projeto de Lei Complementar nº 008/2020. 

 

Câmara de Vereadores de Flores da Cunha, 22 de julho de 2021. 

 

 

 

Vereador Diego Tonet 

Presidente e Relator 

 

 

 

       Vereador Luiz André de Oliveira              Vereador Carlos Roberto Forlin 


