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PARECER Nº 1270/2013 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, 
METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 421/12  
Trata-se do Projeto de Lei nº 421/12, inicialmente de autoria do Vereador Eliseu 
Gabriel e que posteriormente recebeu a coautoria de mais 40 Vereadores desta 
Casa, que introduz alteração no Parágrafo único e no caput do artigo 11, nos §§ 1º 
e 2º e caput do artigo 12 e, nos artigos 14 e 15 da Lei nº 15.442, de 9 de setembro 
de 2011.  
Em sua justificativa o autor deste Projeto de Lei informou que a Lei nº 15.442, de 9 
de setembro de 2011, ainda não é aplicada pela maioria dos munícipes, pela sua 
falta de clareza e também pela falta de orientação pela municipalidade. Destacou 
que se faz necessário dar ciência de irregularidade constatada ao munícipe, para 
somente depois de decorrido o prazo para regularização, promover a aplicação de 
multas. Também destacou a importância de, quando da lavratura de notificação 
sejam enumeradas as irregularidades, bem como, informado o modo adequado de 
sua correção para melhor entendimento e correta regularização.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa se manifestou pela 
constitucionalidade e legalidade desta propositura, porém apresentou um 
Substitutivo visando adequá-la à melhor técnica de elaboração legislativa.  
A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente considerou como 
meritórios os seus objetivos, mas verificou que suas disposições se tornaram 
superadas pela recente aprovação nesta Casa da Lei nº 15.733, de 3 de maio de 
2013, e desta forma se posiciona contrariamente à aprovação deste Projeto de Lei.  
Sala da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, em 
07/08/2013.  
Andrea Matarazzo – (PSDB) - Presidente  
José Police Neto – (PSD) – Relator  
Nabil Bonduki – (PT)  
Nelo Rodolfo – (PMDB)  
Paulo Frange – (PTB)  
Toninho Paiva – (PR)  
 


