
 
 

 

 

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final 

 

 

Matéria: Projeto de Lei Complementar nº 008/2020. 

 

Objeto: Institui o Código de Posturas e de Convivência Cidadã de Flores da 

Cunha. 

 

O Projeto de Lei Complementar ora analisado é de iniciativa do ex-vereador 

César Ulian, o qual foi protocolado em 2020 e vêm tramitando nesta Casa Legislativa desde 

então. Com relação ao assunto, tem-se que este se hospeda na competência local, conforme 

prevê o inciso I do art. 30 da Constituição Federal. O art. 7º da Lei Orgânica Municipal assinala 

vários temas a serem observados na perspectiva de preservação da ordem pública, cabendo, a 

organização destes assuntos, se dar sob a forma de legislativa codificada (Código). Portanto, do 

ponto de vista da materialidade legislativa, confirma-se que a matéria disposta na proposição 

tem recepção constitucional em lei local. Com relação à iniciativa legislativa, observa-se que o 

tema que envolve posturas públicas e normas de relacionamento social e cidadão não está 

reservado ao Poder Executivo conforme o art. 63 da Lei Orgânica Municipal. Cabe, ainda frisar  

que o conteúdo relacionado ao poder de polícia e de fiscalização de posturas, pelo Poder 

Executivo, não configura inovação, pois esta atribuição já está definida na Lei Municipal e já 

se encontra instrumentalizada juridicamente na legislação em vigor. Relativamente ao 

balanceamento da graduação de multas, apura-se não haver desproporção. Relativamente à 

comunicação do conteúdo abordado na proposição, em cotejo com demais conteúdos 

normativos de alçada local, como código de obras, vigilância sanitária e animal, com controles 

de doenças, verifica-se que não há sobreposição e, em temas transversais, a incidência das 

normas de posturas e de convivência cidadã restringem-se ao aspecto comportamental e de 

relacionamento coletivo e plural. 

Por fim, a Comissão encaminha junto a este parecer uma emenda substitutiva, 

uma emenda supressiva e uma emenda aditiva para tornar os dispositivos do Projeto de Lei 

Complementar mais claros, além de adequar à técnica legislativa utilizada na elaboração do 

projeto. Dito isso, o PARECER É FAVORÁVEL à tramitação do Projeto de Lei 

Complementar nº 008/2020. 

 

Câmara de Vereadores de Flores da Cunha, 18 de novembro de 2021. 

 

 

Vereador Diego Tonet 

Presidente e Relator 
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