
CÂMARA DE VEREADORES 

MUNICÍPIO DE IPÊ 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BRASIL 

 
 

 

“Doe Orgãos, Doe Sangue: Salve Vidas”. 
 

Rua Frei Casimiro Zaffonatto, 1060 – IPÊ – RS – Fone: (54) 3233-1397 

e-mail: camara@ipe-rs.com.br – site: www.camaraipe.com.br 

                                         

 

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA, REDAÇÃO FINAL, 

ORÇAMENTO, FINANÇAS E SAÚDE.  

 

PARECER Nº 023/2019 

Projeto de Lei nº 004/2019 

INICIATIVA – Poder Legislativo. 

EMENTA – “Dispõe sobre a obrigatoriedade de curso de capacitação de 

primeiros socorros aos funcionários das escolas, creches e berçários da rede 

de ensino municipal e particular, e dá outras providências.” 

 O Projeto de Lei ora apresentado tem por finalidade garantir que durante 

todo o período de funcionamento das instituições de ensinos situadas em Ipê, 

haja no mínimo 01 funcionário capacitado para a realização de primeiros 

socorros.  O referido Projeto de Lei, visa a segurança e o bem estar dos 

alunos, bem como de todos os frequentadores das escolas, creches e 

berçários da rede de ensino de nosso Município.  

Em análise ao presente, o vereador Alcione Pellin Cavalheiro, secretário-

relator opinou pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei Legislativo nº 

004/2019, uma vez que apresenta erro de origem quanto à iniciativa. Os 

demais membros da comissão opinaram pela constitucionalidade do Projeto 

de Lei, uma vez que não onera o poder executivo, encontrando ainda amparo 

na legislação aplicada à espécie. 

Assim, diante do exposto, os membros da comissão, por dois votos a um, 

entendem que o Projeto de Lei nº 004/2019 não apresenta nenhum vício de 

ordem formal ou material, obedecendo ainda aos requisitos de 

constitucionalidade, legalidade e regimentalidade na proposição, seguindo 

para consideração do Plenário.  

Este é o parecer. 

Sala das Comissões, em 23 de julho de 2019. 
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