
PARECER Nº 194/2019 – COMISSÃO ESPECIAL

Veto - Proposição de Lei nº CM 135/2018.

1. Relatório

Trata-se de veto total por contrariedade ao interesse público ao Projeto de Lei CM nº 

135/2018, de autoria do ilustre vereador Sargento Elton.

Na  justificativa  apresentada  pelo  Excelentíssimo  Senhor  Prefeito,  aponta-se  como 

fundamento para o veto a incompetência do Legislativo Municipal para regular atividade comercial.

Passa-se à análise acerca da matéria de competência da Comissão Especial, nos termos 

do art. 200, §1º do Regimento Interno – Resolução nº 392 de 23 de dezembro de 2008.

2. Fundamentos

Após a análise do veto sob apreciação, foi possível chegar às seguintes constatações.

2.1 Do exame quanto ao cumprimento dos prazos

Sob o aspecto do cumprimento dos prazos legais e regimentais para a comunicação do 

veto e apresentação de suas razões, verifica-se plena regularidade.

Tendo sido a proposição recebida pelo Poder Executivo para sanção no dia 24/05/2019, 

o prazo para a comunicação do veto era 14/06/2019, e a apresentação das razões deveria ocorrer até  

48h após a comunicação.

Tendo aportado no órgão legislativo a comunicação do veto no dia 13/06/2019, e sua 

justificativa no dia 17/06/2019, verifica-se o respeito às normas aplicáveis.

2.2 Do mérito

Em relação ao mérito do veto, se se observar a redação da proposição, conclui-se que o 

texto aprovado em Plenário não regula especificamente atividade comercial relacionada à venda do 
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narguilé e seus acessórios. Na verdade, pelo projeto, busca-se ampliar a proteção aos menores de 18 

(dezoito)  anos,  proibindo  que  os  estabelecimentos  comerciais  vendam  tais  equipamentos  aos 

adolescentes.

Trata-se, assim, do exercício do Poder de Polícia com o objetivo de compatibilizar a 

exploração de atividade comercial com os direitos dos jovens, concernentes à segurança e saúde.

Diante desse quadro, não pode esta comissão posicionar-se contrariamente a projeto que 

busca ampliar a proteção de parcela tão importante da sociedade, razão pela qual lhe resta opor-se 

ao veto.

3. Conclusão

Feitas as considerações, é o presente parecer pela derrubada do veto.

Divinópolis, 27 de junho de 2019

Vereador Eduardo Print Júnior

Vereador César Tarzan

Vereadora Adair Otaviano
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