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PARECER DA COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL AO PROJETO DE LEI 
Nº 07/2023, DO E.M., QUE “ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI MUNICIPAL Nº 2.827/2022 E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” 
 

INTRODUÇÃO 
 

    Trata-se de proposição objetivando a revogação do inciso V, do § 1º e o § 4º 

do art. 2º e a alteração da redação do § 2º, do mesmo dispositivo, da Lei Municipal nº 

2.827/2022. 
 

  Considerando a atribuição regimental prevista na alínea “a”, do inciso I, do 

art. 87, do RICML, a proposição foi distribuída à Comissão de Legislação, Justiça e Redação1 

para análise da matéria. 
 

FUNDAMENTAÇÃO 
 

    Conforme Mensagem nº 10/2023 que encaminha a proposição, “a presente 

alteração visa permitir que os estudantes que se reúnem para deslocar até a instituição de 

ensino mediante carona solidária, a qual promove um revezamento de veículo entre o 

grupo, possam ser beneficiados com a concessão de auxílio, uma vez que na atual redação 

da norma regente tais estudantes não podem ser contemplados”. 
 

    A mens legis da proposição, como se denota, é ampliar o apoio aos 

estudantes. 
 

                                                        CONCLUSÃO 
 

    Pelo exposto e, no desempenho de seu múnus regimental, a Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação, emite parecer favorável à aprovação do PL nº 63/2022, de 

autoria do Executivo Municipal.  
 

  Sala das sessões, 24 de março de 2023. 

 

                                              BRUNO ANDRADE BATISTA QUEIROZ 
                                                                               Presidente CLJRF 

 

                                                NILO NÉZIO VELOSO DE MORAIS 
                                                                                 Secretário CLJRF 

 

                                                       IVAN ELIAS DE ALMEIDA 
                                                                                Membro CLJRF  
 

➢ Parecer emitido com o assessoramento do departamento jurídico da 
Câmara Municipal de Luz.2 

           ______________________ 
Assessoria Jurídica 

Mateus Botinha Oliveira - OAB/MG 78.477 

 
1 o aspecto constitucional, legal e regimental dos projetos, salvo exceções regimentais; 
2 Art. 108 – As comissões contarão com assessoramento específico, em especial, com o departamento jurídico da casa. 


