
 
 

 

 

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final 

 

 

 

Matéria: Projeto de Lei nº 089/2022. 

 

Objeto: Inclui “Festival de Blues e Semana Municipal de Turismo” no 

calendário de eventos do município de Flores da Cunha, constante na Lei Municipal nº 2.276, 

de 25 de outubro de 2002. 

 

O presente Projeto de Lei, oriundo do Poder Executivo, prevê a inclusão de 

“Festival de Blues e Semana Municipal de Turismo” no calendário de eventos do município, 

constante na Lei Municipal nº 2.276/2002. A iniciativa da proposição está regularmente 

atendida. Isso porque o Calendário de Eventos do Município é aquele que é criado por uma Lei 

específica – no caso a Lei Municipal nº 1979, de 1998- e nele constam as comemorações a que 

o Poder Executivo está atrelado a realizar no âmbito local. Calendário que não deve ser 

confundido com o Calendário Oficial do Município, onde estão dispostas todas as datas que o 

Poder Público reconhece como oficiais, sem estar obrigado a realiza-las. Contudo, é preciso 

apontar irregularidade na proposição, no que tange à lei a ser alterada. O PL pretende alterar a 

Lei nº 2.276, de 2002. Essa Lei, conforme se depreende de sua ementa, altera a Lei nº 1.979, de 

1998, para nela inserir eventos. Na medida em que a Lei nº 2.276 realiza essa ação ela se esgota 

no tempo ao ter produzido os seus efeitos e esgota o alcance da sua vigência. Assim, 

tecnicamente, o adequado, nos termos do art. 12 LC nº 95, de 1998, o que deve ser alterado é 

sempre a lei originária, ou seja, a Lei nº 1979. Logo, para fins de legalidade e tecnicidade, o PL 

necessita ser alterado para fazer com que a alteração se dê na Lei correta. Portanto, e pelo 

exposto, o PARECER É FAVORAVEL à tramitação do Projeto de Lei nº 089/2022 COM 

NOVA REDAÇÃO. 

 

Câmara de Vereadores de Flores da Cunha, 08 de dezembro de 2022. 

 

 

 

 

 

Vereador Diego Tonet 

Presidente e Relator 

 

 

 

 

        Vereador Luiz André de Oliveira              Vereador Carlos Roberto Forlin 


