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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 002/2021

ORIGEM; GAMARA MUNICIPAL

SÚMULA: Altera a Lei Complementar n" 089/2008 no
sentido de proibir loteameníos cp/e desaíendam
disposições relativas às normas cpte tratem sobre
arborizaçcio, construção de calçadas e vias e dá outras
providências.

AMIN JOSÉ HANNOUCIIE, Prefeito do Município

de Cornélio Procópio, no uso de suas atribuições conferidas por lei (art.64, VI da Lei
Orgânica Municipal), decide VETAR INTEGRALMENTE o referido Projeto de Lei,
pelas razões abaixo:

RAZÕES DO VETO:

A matéria em questão, como a própria súmula já anuncia, trata-se de
alteração na Lei Complementar n" 089/2008, sabendo-se que tal lei '''Dispõe sobre o
Parcelamento e o Remembramento do Solo para fins urbanos e dá outras providências .

Sendo assim, insta salientar que, por imperativo legal, tal Lei se

integra ao Plano Diretor do Município de Cornélio Procópio (Lei Complementar
Municipal n" 087/08), a saber:

Art. 4"- Integram a Lei do Plano Diretor, instituído pela presente, as
seguintes leis:

I - Lei do Perímetro Urbano:

II - Lei de Uso e Ocupação do Solo :
III - Lei de Parcelamento do Solo Urbano:
IV - Lei do Sistema Viário:

V - Código de Obras e Edijicações:
VI - Código de Posturas.
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Assim, percebe-se que a matéria tratada encontra-se disciplinada

dentro de legislação do PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO e como tal. para que ocorra
qualquer mudança em seu teor, o projeto deverá obedecer rigorosamente os procedimentos

pertinentes, conforme previsto na legislação de regência, notadamente o parecer prévio do

Conselho de Desenvolvimento Urbano e respectivas audiências públicas, o que não

ocorreu no caso em questão.

De fato, com muita clareza e distinta especificidade, o art. 127 da

Lei Complementar n" 087/08 (PLANO DIRETOR) impõe o pressuposto de validade

do ato, como condição essa "sine que non' para a aprovação de projeto pela Câmara

Municipal, nos seguintes termos:

Art. 127. Para criação ou alteração de leis que dispouítam sobre
matéria pertinente ao Plano Diretor, à Lei de Uso e Ocupação cio
Solo e à Lei de Parcelamento do Solo, o Conselho Municipal cie
Desenvolvimento Urbano deverá emitir parecer prévio como pre-

reauisito para o processo de aprovação nela Câmara Municipal.

Não obstante, a Lei 539/09. que ■'Regulamenta o CODVR -
Conselho cie Desenvolvimento Urbano e Rural, conforme dispõe o art. 125 do Plano
Diretor do Município''' estabelece que:

Art. 2" - O Conselho de Desenvolvimento Urbano e Rural de
Cornélio Procópio-PR, terá as seguintes atribuições:

I - acompanhar a implementação do Plano Diretor,
analisando e deliberando sobre questões relativas à sua aplicação:
II - propor e emitir pareceres sobre proposta de alteração de
Plano Diretor, tornando-se, o parecer prévio, como pré-requisito
para o processo de aprovação pela Câmara Municipal;
III - emitir parecer sobre projetos de lei de interesse da política
territorial, antes de seu encaminhamento para o processo de
aprovação pela Câmara Municipal:

Assim, percebe-se que o referido projeto de lei não atendeu os
ditames da lei para a validade do ato. inipondo-se a necessidade de velá-lo integralmente.

Não bastasse, há que se ponderar que tal projeto nao tora submetido
ao crivo popular através de AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, em flagrante descompasso com as
normas de regência, sabendo-se que o parecer prévio do CODUR, nas maté^as pertinentes
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ao Plano Diretor, sempre será submetido ao crivo da população. Tal situação de

inocorrência poderá ser verificada nas pautas das audiências já realizadas pelo CODUR.

De resto, por entendermos que vício de formação de projeto de lei,

por ferir norma de regência, nunca será suprido pela sanção do Executivo, nos leva, com

fundamento no artigo 50, § 2® da Lei OrgâwicadoNUunicípio e pelas razões expostas, a

vetar integralmente o presente Projel,p (de Lpi^e^erando que esse Legislativo o
mantenha.

Gabinete è Wereiro de 2022.
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