




















































































































































































 

MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE 
ESTADO DO PARANÁ 

GABINETE DO PREFEITO 
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MENSAGEM DE VETO N.º 12, DE 26 DE JULHO DE 2022. 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara de Vereadores: 

 

Comunico à Vossa Excelência que, nos termos do artigo 49 da Lei Orgânica do 

Município, decidi vetar totalmente, por inconstitucionalidade formal, o Projeto de Lei 

Complementar n. 002/2022, de autoria do Legislativo –Vereador Sandro do Proteção, que 

“Dispõe sobre a consolidação de Leis  que instituem Isenções e/ou Redução do IPTU- 

Imposto Predial Territorial Urbano Município de Fazenda Rio Grande - PR”. 

 

Razões do veto 

Não obstante as elevadas intenções dos vereadores ao aprovarem o Projeto de Lei 

Complementar n. 002/2022, observa-se em seu teor a criação de renúncia de receita – 

ampliação de hipótese de isenção  ou redução de IPTU, neste Município . 

Contudo, o referido projeto de lei complementar não trouxe em seu bojo os 

anexos necessários, tais como: estudo de impacto orçamentário no exercício em que deva 

iniciar sua vigência e nos dois seguintes, demonstração pelo proponente de que a renúncia 

foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária e medidas de compensação, 

conforme determina o artigo 14 da LRF: 

Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou 
benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia 
de receita deverá estar acompanhada de estimativa do 
impacto orçamentário-financeiro no exercício em que 
deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender ao 
disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos 
uma das seguintes condições: 
I - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi 
considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, 
na forma do art. 12, e de que não afetará as metas de 
resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de 
diretrizes orçamentárias; 
II - estar acompanhada de medidas de compensação, no 
período mencionado no caput, por meio do aumento de 
receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação 
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da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou 
contribuição. 
§ 1º A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, 
crédito presumido, concessão de isenção em caráter não 
geral, alteração de alíquota ou modificação de base de 
cálculo que implique redução discriminada de tributos ou 
contribuições, e outros benefícios que correspondam a 
tratamento diferenciado. 
§ 2º Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou 
benefício de que trata o caput deste artigo decorrer da 
condição contida no inciso II, o benefício só entrará em 
vigor quando implementadas as medidas referidas no 
mencionado inciso. 
 

  Assim sendo, apesar do presente projeto de lei complementar não possuir 

vício de iniciativa é certo que o mesmo deixou de atentar aos dispositivos técnicos, acima 

elencados, com relação a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Fato que ocasiona a sua 

inconstitucionalidade formal. 

 De igual modo,  ferindo  o art. 113  do Ato das Disposições Constitucionais 

Trasitorias , tornando o presente Pojeto de Lei Complementar Inconstitucional. 

 

Art. 113. A proposição legislativa que crie ou altere 
despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser 
acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário 
e financeiro.         (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
95, de 2016) . 

 

 Não obstante a proposta dos nobres vereadores, consubstanciada na Legislação 

sob análise, ser de inquestionável valor, este Ente Municipal não pode, por razões formais 

(inconstitucionalidade formal pela inobservância do artigo 14 da LRF), conforme acima 

explanado, sancionar o presente Projeto de Lei. 

  Estas, Senhor Presidente, são as razões que me levaram a vetar totalmente o 

projeto em causa, as quais ora submeto à elevada apreciação dos Senhores Membros da 

Câmara de Vereadores. 

Fazenda Rio Grande, 26  de julho de 2022. 

 

Marco Antonio Marcondes Silva   

Prefeito Municipal 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc95.htm#art1
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc95.htm#art1
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MENSAGEM DE VETO N.º 13, DE 26 DE JULHO DE 2022. 

 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara de Vereadores: 

 

 

Comunico à Vossa Excelência que, nos termos do artigo 49 da Lei 

Orgânica do Município, decidi vetar totalmente, por falta de interesse público, o 

Projeto de Lei n. 023/2022, de autoria do Legislativo – Enfermeiro Zé Carlos, que 

“Dispõe sobre a  gratuidade  dos trasnportes públicos municipais  de Fazenda Rio 

Grande nos dias de realização  das provas do Exame Nacional do Ensino Médio  ( 

ENEM) e demais vestibulares  de Universidade pública e dá outras providências”. 

 

Razões do veto 

Não obstante as elevadas intenções dos vereadores ao aprovarem o 

Projeto de Lei n. 023/2022,  que o referido projeto padece de instruções técnicas mais 

precisas para sua efetiva aplicação. 

Nesse sentido, de modo resumido,  apesar de não refletir  impacto  direto 

e imediato a Municipalidade, somado ao fato de não ser possível  mensurar  com 

precisão o númeto de usuários que terão direito a tal isenção de passagens  nos dias 

de provas,  certamente  haverá impacto a pessoa jurídica que presta  efetivamente o 

serviço  nesta Municipalidade.  

Contudo,  vale destacar que a gestão do transporte público coletivo não é 

feito por esta Municipalidade e sim pela Coordenação da Região Metropolitana de 

Curitiba - COMEC,  por tal razão seria viável antes da elaboraçao do presente Projeto 

a verificação  junto a pessoa jurídica que possui a concessão do transportes  coletivo 

quanto aos efeitos deste Projeto. 
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 Estas, Senhor Presidente, são as razões que me levaram a vetar totalmente 

o projeto em causa, as quais ora submeto à elevada apreciação dos Senhores 

Membros da Câmara de Vereadores. 

 

Fazenda Rio Grande, 26 de julho de 2022. 

 

 

 

Marco Antonio Marcondes Silva  

Prefeito Municipal 





























































































































































































































































































































 

 

 

INDICAÇÃO N° 233/2022 

  

O Vereador Enfermeiro Zé Carlos que adiante subscreve, no uso de suas 
atribuições legais e regimentais, submete ao plenário a seguinte: 

 

 INDICAÇÃO 

  

Indica para a Secretaria de Governo a necessidade de instalação de um redutor 
de velocidade na rua Rio Piquiri Esquina com a São Luiz. 

  

JUSTIFICATIVA 

  

Justifica-se este requerimento tendo em vista que a população está reclamando 
de veículos que estão circulando em altíssima velocidade neste perímetro 
causando acidentes com frequência. 

  

Fazenda Rio Grande, 28 de julho de 2022. 

  

Enfermeiro José Carlos 

Vereador 

 

 

 

 

 

 

 

 





















































 

 

 

REQUERIMENTO Nº    236/2022 
 

 
O Vereador Enfermeiro Zé Carlos que adiante subscreve, no uso de suas 
atribuições legais e regimentais, submete ao plenário o seguinte: 
 
 

REQUERIMENTO 
 
Requer que seja expedido ofício para Vossa Excelência Sr. Prefeito Marco 
Marcondes, para que o mesmo analise e envie a esta casa de leis para 
aprovação de Anteprojeto de Lei em anexo. 
 

 
JUSTIFICATIVA 

 
Justifica-se este requerimento considerando o vencimento de Auxiliar de Saúde 
Bucal estar defasado com outros municípios da Região Metropolitana de 
Curitiba, como mostra os Editais de concurso público dos municípios de 
Pinhais/2019, Almirante Tamandaré/2015, Campo Largo/2020, Colombo/2016; 
Lei Ordinária Nº 1.454, de 16 de fevereiro de 2022 de Piem/2022 e Lei 
1.206/2020 de Rio Branco do Sul que institui o Plano de Cargos e Carreiras dos 
servidores públicos. 

 

Fazenda Rio Grande, 29 de julho de 2022. 

 

 

 Enfermeiro Zé Carlos                                       

Vereador                                                           

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANTEPROJETO DE LEI 
DE 29 JULHO DE 2022. 

 
SÚMULA: “ALTERA A REDAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR, DE 29 DE 

ABRIL DE 2014 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” 
 

Faço saber a todos os habitantes do Município de Fazenda Rio Grande que a 
Câmara Municipal de Fazenda Rio Grande, Estado do Paraná, aprovou e eu, 
Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei Complementar: 
 
Art.º 1º. Fica alterada a redação do “caput” do Anexo V da Lei Complementar Nº 
92/2014, o qual passará a vigorar com a seguinte redação: 
 
A Classe de Cargo composta por Cargo de Carreira pertencente a Classe 23 terá 
como Padrão de Vencimento o Nível 42; 
 
Art.º 2º. Fica automaticamente incorporado os crescimentos aos vencimentos do 
cargo de Auxiliar de Saúde Bucal   a partir da publicação desta Lei 
Complementar. 
 
Art.º 3º. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 
 

 
 

Fazenda Rio Grande, 29 de julho de 2022. 
 
 

 Marco Marcondes Silva 
Prefeito Municipal 

 
                                        
Anteprojeto de Lei de Autoria do Vereador Enfermeiro Zé Carlos 
 









REQUERIMENTO Nº 240/2022

O  Vereador  Professor  Léo,  que  adiante  subscreve,  no  uso  de  suas 

atribuições legais e regimentais, vem, respeitosamente por meio deste, requerer, 

através do Chefe do Poder Executivo Municipal, o seguinte: 

ASSUNTO: Possibilidade das escolas municipais e Cmei’s fazerem uso do fundo 

rotativo.

  Requer  que  o  Chefe  do  Poder  Executivo  Municipal,  no  uso  de  suas 

atribuições, busque possibilidades para que as escolas municipais e Cme’is façam 

uso do fundo rotativo.

JUSTIFICATIVA
O presente requerimento tem como objetivo requerer ao Chefe do Poder 

Executivo Municipal para que busque possibilidades quanto ao Fundo Rotativo ser 

utilizado pelas escolas municipais e Cmei’s de Fazenda Rio Grande.

Como trata-se de uma verba significativa,  possibilitando a autonomia de 

cada escola municipal e Cmei’s, e não concentrando tal verba na Secretaria em si,  

poderá ser melhor distribuída, de acordo com a realidade de cada escola/Cmei’s. 

Como por exemplo para compra de material de expediente, material de limpeza, 

manutenções, etc.

Tal  possibilidade  impactaria  positivamente  a  realidade  das  escolas 

municipais  e  Cmei’s  deste  município,  haja  vista  que  possibilitaria  melhor 

autonomia na tomada de decisão. 

Cientes de vossos compromissos com a pauta em comento, aguardam-se 

respostas e providências.

Cordialmente, 

Gabinete 09, 29 de julho de 2022. 

Professor Léo
VEREADOR




















		2022-07-19T15:38:13-0300
	MARCO ANTONIO MARCONDES SILVA:04318688917


		2022-07-19T15:39:03-0300
	MARCO ANTONIO MARCONDES SILVA:04318688917


		2022-07-19T15:39:17-0300
	MARCO ANTONIO MARCONDES SILVA:04318688917


	1: 
		2022-07-18T16:14:51-0300
	MARCO ANTONIO MARCONDES SILVA:04318688917



	2: 
		2022-07-18T12:01:29-0300
	MARCO ANTONIO MARCONDES SILVA:04318688917



	3: 
		2022-07-08T16:03:59-0300
	MARCO ANTONIO MARCONDES SILVA:04318688917



	4: 
		2022-07-13T16:52:53-0300
	MARCO ANTONIO MARCONDES SILVA:04318688917



		2022-07-28T15:48:30-0300


	1: 
		2022-07-29T04:28:54-0300



	5: 
		2022-07-29T11:49:03-0300





