
                  PARECER N° 06, DE 22 DE AGOSTO DE 2022 

 

DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO, SOBRE 

O PROJETO DE LEI N° 10, DE 05 DE AGOSTO DE 2022. 

                   De autoria do PODER EXECUTIVO MUNICIPAL que: 

 

Autoriza o Poder Executivo a implantar o Loteamento do 

Distrito Industrial de Rincão dos Pires e estabelecer percentual de áreas verdes e 

comunitárias. 

 

O Vereador que este subscreve, atendendo as diretrizes do artigo 47 

e seguintes do Regimento Interno desta Câmara Municipal de Vereadores, e, após 

realizar minuciosa análise ao Projeto de Lei, tem a relatar o que segue.  

Trata-se de Projeto de Lei encaminhado pelo Poder Executivo 

Municipal, o qual busca autorização deste Legislativo com o objetivo de viabilizar a 

instalação do Parque Industrial, na localidade de Rincão dos Pires. 

Nos aspectos que tange a esta comissão analisar, informo, de início, 

que se trata de matéria de competência de o Poder Executivo legislar, tendo em vista 

que compete privativamente, ao Prefeito Municipal deflagrar o processo legislativo 

que integra o complexo de atribuições denominado de organização administrativa.      

O presente projeto encontrando-se iniciado pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, 

preenche o requisito da constitucionalidade formal, o que lhe autoriza a prosseguir 

tramitando.  

Quanto ao intento do presente Projeto de Lei, pretende a 

municipalidade, com a sua aprovação, regularizar a implantação da área industrial, 

para atrair empresas/empreendedores, visando o desenvolvimento econômico, e 

geração de emprego e renda, fomentando o crescimento do Município e região. 

Por todo o exposto, tenho que a referida propositura está apta quanto 

à constitucionalidade, legalidade e juridicidade, razão pela qual opino pela aptidão do 

Projeto de Lei, dentro do campo de análise da presente comissão permanente. É o que 

tenho a manifestar. Desse modo, conclui-se que, nada há, junto à ordem jurídico-

constitucional vigente, que impeça a regular tramitação do projeto. 

Desta forma, no que me compete analisar, opino pela emissão do 

Parecer favorável ao Projeto de Lei do Executivo Municipal nº 10/2022. 



Este é o parecer. 

Sala de Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Inhacorá. 

22 de agosto de 2022. 

 

__________________________________________ 

                                                        Arnaldo Mariano de Oliveira– Relator. 

 

 

____________________________________________ 

Roque Clairto da Silva - Presidente- De acordo com o Relator. 

 

 

______________________________________ 

             Jovelina Belter dos Santos- Secretária- De acordo com o Relator. 


