
COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : ANTONIO SILVA NASCIMENTO   

MEMBRO  : ILTON CESAR DELTREJO COSTA 

MEMBRO  : SERGIO MARTINS 

ESPÉCIE  : Projeto de Resolução nº 051/2009 

INTERESSADO : Poder Legislativo  

ASSUNTO               :    “Modifica a Redação dos Artigos 9º,  10º, § 7º do 12º, 
23º,  25º, 194º e § 2º do artigo 198 do Regimento 
Interno da Câmara Municipal de Anhumas” 

 

PARECER 
    

    O presente Projeto está redigido dentro das normas legais e 
constitucionais, especialmente no que tange ao contido no Regimento Interno e 
Lei Orgânica do Município, sem prejuízo do fato de que a proposição esta de 
acordo com a competência elencada no artigo 207 do Regimento Interno, motivo 
pelo qual está em condições de receber votação. 

 
Portanto somos favoráveis à sua aprovação na forma 

apresentada. 
 
È o nosso parecer. 

 

SALA DAS COMISSÕES; 08 DE DEZEMBRO DE 2.009. 

 

  

__________________________________ 
PRESIDENTE: ANTONIO SILVA NASCIMENTO 

 

_________________________________ 
      MEMBRO: ILTON CESAR DELTREJO COSTA   

 
 

______________________ 
     MEMBRO: SERGIO MARTINS  

 

 

 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : ANTONIO SILVA NASCIMENTO   

MEMBRO  : ILTON CESAR DELTREJO COSTA 

MEMBRO  : SERGIO MARTINS 

ESPÉCIE  : Projeto de Emenda a Lei Orgânica nº  01/2.010 

INTERESSADO : Poder Legislativo 

ASSUNTO              :      “Dispõe sobre: “Súmula: Modifica a Lei Orgânica do 

Município e dá outras providências”. 

 

PARECER 
 

 

     O presente Projeto está redigido dentro das normas 
legais e constitucionais, especialmente no que tange ao contido na Constituição 
Federal. 

 
 Vale consignar, que as alterações pretendidas no 

objeto do projeto buscam tão e somente aprimorar ainda mais as funções do 
legislativo local, especialmente no que tange a apreciação da matéria fiscal 
orçamentária em sintonia com a legislação maior em vigor. 

 
 
 É certo, ainda, que a previsão de que a Lei Orgânica do 

Município poderá ser alterada por iniciativa do Chefe do Executivo vai de encontro 
com a Constituição Federal e Constituição Estadual que prevê expressamente tal 
benesse, o que não acontece com a Lei Maior do Município de Anhumas. 

 
 
 Desta sorte, verifica-se que a pretensão espojada no 

projeto de lei em fomento está contemplada pelo princípio da legalidade contido 
no artigo 37 da Constituição Federal e que rege todos os atos administrativos do 
Poder Público. 

 
Registra-se, ainda, por oportuno, que a pretensão 

elencada no artigo 2º do presente projeto trilha pelos mesmos caminhos das  
demais matérias, qual seja a legalidade da pretensão.  

 

Isto porque, o contrato com base no Inciso IX do 

artigo 37 da Constituição Federal, é puramente de direito administrativo, 

quando  regulado pelo Regime Estatutário ou Lei Especial Paralela, ausentes 



os benefícios de que trato o artigo 7º da CF, pois, a ele aplicar-se-á as regras 
estabelecidas para o estatutário, exceto quando á demissão por justa causa, caso 
em que a apuração da falta será por processo simplificado – Sindicância. 
Consigna-se que a EC nº 19/98, a chamada da Reforma Administrativa modificou 
a redação do artigo 39 que anteriormente somente admitia o regime estatutário 
para o servidor, doravante a Administração Pública escolherá se continuará com o 
regime estatutário ou adotará o celetista e nesse último caso o contrato do inciso 
IX sofrerá reflexos. Assim, temos para o servidor público o regime estatutário, 

regime celetista e ainda o especial do artigo 106 da citada Emenda 

Constitucional. 

 

 
Desta sorte, resta claro e incontroverso que a 

pretensão espojada no projeto em fomento, encontra-se em perfeita sintonia com 
a legislação vigente, bem como de encontro com os anseios do nosso Município 
que tem seu regime jurídico o estatutário. 

 
 

Portanto, somos favoráveis à sua aprovação na forma 
apresentada. 

 
     É o nosso parecer. 

 

 

SALA DAS COMISSÕES; 21 DE JUNHO DE 2.010. 

 

  
_______________________     _________________________    ___________________________ 
 ANTONIO SILVA NASCIMENTO            ILTON CESAR DELTREJO COSTA                    SERGIO MARTINS 

             Presidente      Membro        Membro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : ANTONIO SILVA NASCIMENTO   

MEMBRO  : ILTON CESAR DELTREJO COSTA 

MEMBRO  : SERGIO MARTINS 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 341/2.011 

INTERESSADO : Poder Legislativo 

ASSUNTO               :    AUTORIZA A CÂMARA MUNICIPAL DE ANHUMAS 

A FAZER DOAÇÃO  DE BENS PATRIMONIAIS PERMANENTES E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

PARECER 
 

     O presente Projeto está redigido dentro das normas 
legais e constitucionais, especialmente no que tange ao contido na Constituição 
Federal. 

 Vale consignar, que as alterações pretendidas no 
objeto do projeto buscam tão e somente aprimorar ainda mais as funções do 
legislativo municipal, de acordo com  as situações atuais. 

  
Portanto, somos favoráveis à sua aprovação na forma 

apresentada. 

 
     É o nosso parecer. 

 

SALA DAS COMISSÕES; 12 DE ABRIL DE 2.011. 

 

 

__________________________________ 
PRESIDENTE: ANTONIO SILVA NASCIMENTO 

 

_________________________________ 
      MEMBRO: ILTON CESAR DELTREJO COSTA   

 
 

______________________ 
     MEMBRO: SERGIO MARTINS 



 

 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : ANTONIO SILVA NASCIMENTO   

MEMBRO  : ILTON CESAR DELTREJO COSTA 

MEMBRO  : SERGIO MARTINS 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 342/2.011 

INTERESSADO : Poder Legislativo 

ASSUNTO                 :    Dispõe sobre: “Revisão geral anual dos subsídios dos 
Vereadores e concessão de revisão e reajuste da remuneração do quadro de 
pessoal do Poder Legislativo e da outras providências”. 
 

 
 

 

PARECER 
  

O presente projeto é bastante oportuno e estando 
redigido dentro dos preceitos legais e constitucionais, emitimos nosso parecer 
favorável à sua aprovação. 

 
Neste particular, vale deixar registrado que a pretensão 

traduzida neste projeto encontra amparo na Carta Magna, qual seja o artigo 37, X, 
atendendo assim ao princípio da legalidade que norteia os atos administrativos. 

 
      È o nosso parecer. 

 

 

SALA DAS COMISSÕES; 12 DE ABRIL DE 2.011. 

  

 

__________________________________ 
PRESIDENTE: ANTONIO SILVA NASCIMENTO 

 

_________________________________ 
      MEMBRO: ILTON CESAR DELTREJO COSTA   

 
 

______________________ 
     MEMBRO: SERGIO MARTINS  



 

 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : ANTONIO SILVA NASCIMENTO   

MEMBRO  : ILTON CESAR DELTREJO COSTA 

MEMBRO  : SERGIO MARTINS 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 343/2.011 

INTERESSADO : Poder Executivo 

ASSUNTO              :          “Dispõe sobre: Altera metas e valores ao PPA 
2010/2013 e LDO para o exercício de 2011, abre crédito adicional especial e dá 
outras providencias 
 

PARECER 
 

   O presente projeto está redigido na forma legal e 
constitucional, atendendo prontamente as exigências legais, especialmente os 
preceitos contidos na Lei de Contabilidade Pública e Constituição Federal, 
merecendo assim a devida apreciação por parte desta Casa. 
 

Desta sorte, diante do cumprimento dos requisitos mínimos, 
somos favoráveis à sua aprovação na forma apresentada. 
 
   È o nosso parecer. 

 

SALA DAS COMISSÕES; 12 DE ABRIL DE 2.011. 

 

 

__________________________________ 
PRESIDENTE: ANTONIO SILVA NASCIMENTO 

 

_________________________________ 
      MEMBRO: ILTON CESAR DELTREJO COSTA   

 
 

______________________ 
     MEMBRO: SERGIO MARTINS  

 

 



 

 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : ANTONIO SILVA NASCIMENTO   

MEMBRO  : ILTON CESAR DELTREJO COSTA 

MEMBRO  : SERGIO MARTINS 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 346/2.011 

INTERESSADO : Poder Executivo 

ASSUNTO             :       Dispõe sobre “incorporação de área ao perímetro urbano 

e dá outras providências”. 
 

PARECER 
 

O presente projeto, foi apresentado dentro das normas legais 
e constitucionais. 

É certo ainda,  que a pretensão traduzida neste projeto 

encontra total amparo em nossa Lei Orgânica, elencada no artigo 100, onde 
determina que lei municipal disporá sobre a criação e a regulamentação de zonas 
ou distritos industriais, respeitando as normas relacionadas ao uso e ocupação do 
solo. 

Sendo assim, é de rigor a aprovação do projeto da forma 
apresentada, uma vez atendido o princípio da legalidade e da constitucionalidade 
das leis. 

 
È o nosso parecer. 

 

SALA DAS COMISSÕES; 24 DE MAIO DE 2.011. 

 

__________________________________ 
PRESIDENTE: ANTONIO SILVA NASCIMENTO 

 

_________________________________ 
      MEMBRO: ILTON CESAR DELTREJO COSTA   

 

______________________ 
     MEMBRO: SERGIO MARTINS  

 

 



 

 

 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : ANTONIO SILVA NASCIMENTO   

MEMBRO  : ILTON CESAR DELTREJO COSTA 

MEMBRO  : SERGIO MARTINS 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 347/2011 

INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :    AUTORIZA A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM O ESTADO 

DE SÃO PAULO, POR MEIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 
 

PARECER 
    

O presente projeto de Lei, foi apresentado em conformidade 
com as normas vigentes, motivo pelo qual somos favoráveis à sua aprovação na 
forma apresentada. 

Vale trazer a baila também que a pretensão do Executivo 
encontra  total amparo no ordenamento jurídico vigente, sem prejuízo da previsão 
em nossa Lei Orgânica, que estabelece que são atribuições do Prefeito celebrar 

ou autorizar convênios ou acordos, contidos no artigo 48, inciso X, exatamente o 
que se pretende no projeto em fomento. 

 
È o nosso parecer que colocamos a mais elevada apreciação. 

 

SALA DAS COMISSÕES; 24 DE MAIO DE 2.011. 

  

__________________________________ 
PRESIDENTE: ANTONIO SILVA NASCIMENTO 

 

_________________________________ 
      MEMBRO: ILTON CESAR DELTREJO COSTA   

 

______________________ 
     MEMBRO: SERGIO MARTINS  

 

 



 

 

 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : ANTONIO SILVA NASCIMENTO   

MEMBRO  : ILTON CESAR DELTREJO COSTA 

MEMBRO  : SERGIO MARTINS 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 348/2011 

INTERESSADO : Poder Executivo  

ASSUNTO              :    “Dispõe sobre alteração da referência salarial, na 
Tabela de Vencimentos do Assessor Municipal de Agricultura, alterando a Lei 
266/2007 e Estrutura Administrativa do Município de Anhumas, Lei nº 52/1999, 
Anexo I e dá outras providências” 
 

 

PARECER 
 

   Analisando a proposta apresentada pelo Executivo, 
constatamos que a mesma esta redigida na forma dos preceitos Legais e 
Constitucionais. 
   O presente projeto atende ainda, as exigências legais, 
especialmente os termos do art. 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal e o art. 25, 
parágrafo 2º da Lei Orgânica Municipal. 
 

Portanto, merece ser aprovado na forma original em que fora 
apresentado, atendendo os preceitos contidos no art. 37 da Constituição Federal. 
 
   É o nosso parecer.     

 

SALA DAS COMISSÕES; 14 DE JUNHO DE 2.011. 

  

__________________________________ 
PRESIDENTE: ANTONIO SILVA NASCIMENTO 

 

_________________________________ 
      MEMBRO: ILTON CESAR DELTREJO COSTA   

 

______________________ 
     MEMBRO: SERGIO MARTINS  



 

 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : ANTONIO SILVA NASCIMENTO   

MEMBRO  : ILTON CESAR DELTREJO COSTA 

MEMBRO  : SERGIO MARTINS 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 345/2011 

INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :    Estabelece as Diretrizes a serem observadas na Elaboração 
da Lei Orçamentária do Município para o Exercício de 2012 e dá outras providências”  

 
 

PARECER 
    

O presente projeto de Lei, que fixa as Diretrizes 
Orçamentárias do Município e orienta a elaboração da Lei Orçamentária anual, 
esta redigido nos termos da Constituição Federal, Art. 165, Parágrafo 2º, Lei nº 
4320/64 e Lei Orgânica do Município, e apresentado em conformidade com as 
normas vigentes, motivo pelo qual somos favoráveis à sua aprovação. 

 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

 

SALA DAS COMISSÕES; 30 DE MAIO DE 2.011. 
 

  

__________________________________ 
PRESIDENTE: ANTONIO SILVA NASCIMENTO 

 

 

_________________________________ 
      MEMBRO: ILTON CESAR DELTREJO COSTA   

 
 

______________________ 
     MEMBRO: SERGIO MARTINS  

 

 

 



 

 

 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : ANTONIO SILVA NASCIMENTO   

MEMBRO  : ILTON CESAR DELTREJO COSTA 

MEMBRO  : SERGIO MARTINS 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 349/2011 

INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :    “Altera os incisos XI, XIII e XXI, do artigo 1º, da Lei nº 
032/98, de 16/09/1998 e dá outras providências”. 
 

PARECER 
    

O presente projeto de Lei foi redigido dentro da moldura legal 
exigida pelas normas vigentes, bem como é de iniciativa do executivo na forma 
apresentada, estando assim dentro das exigências mínimas para seu 
conhecimento e aprovação. 

Ademais, a pretensão elencada no presente projeto atende ao 
interesse público local, merecendo assim acolhimento de forma favorável à sua 
aprovação. 

 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

 

SALA DAS COMISSÕES; 28 DE JUNHO DE 2.011. 
 

  

__________________________________ 
PRESIDENTE: ANTONIO SILVA NASCIMENTO 

 

 

_________________________________ 
      MEMBRO: ILTON CESAR DELTREJO COSTA   

 
 

______________________ 
     MEMBRO: SERGIO MARTINS  

 



 

 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : ANTONIO SILVA NASCIMENTO   

MEMBRO  : ILTON CESAR DELTREJO COSTA 

MEMBRO  : SERGIO MARTINS 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 350/2011 

INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :    “Altera os § 1º e 2º do art. 3º e inciso I, “a”, do art. 4º, 
da Lei nº  0408/2.011, prorrogando seus prazos, e dá outras providências”. 
 
 

PARECER 
    

 

A matéria apresentada visa prorrogar prazos para pagamento 
de tributos municipais em atraso, e estando o mesmo redigido na forma da Lei 
vigente, somos favoráveis à sua aprovação na forma apresentada. 
 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

 

SALA DAS COMISSÕES; 21 DE JULHO DE 2.011. 
 

  

__________________________________ 
PRESIDENTE: ANTONIO SILVA NASCIMENTO 

 

 

_________________________________ 
      MEMBRO: ILTON CESAR DELTREJO COSTA   

 
 

______________________ 
     MEMBRO: SERGIO MARTINS  

 

 

 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : ANTONIO SILVA NASCIMENTO   

MEMBRO  : ILTON CESAR DELTREJO COSTA 

MEMBRO  : SERGIO MARTINS 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 351/2011 

INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :    “Altera o perímetro urbano de Anhumas – SP, com o 
seu prolongamento e dá outras providências”. 
 

 

PARECER 
    

O presente projeto de Lei foi redigido dentro da moldura legal 
exigida pelas normas vigentes, estando assim dentro das exigências mínimas 
para seu conhecimento e aprovação. 

Ademais, a pretensão elencada no presente projeto atende ao 
interesse público local, merecendo assim acolhimento de forma favorável à sua 
aprovação. 

 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

 

SALA DAS COMISSÕES; 21 DE JULHO DE 2.011. 
 

  

__________________________________ 
PRESIDENTE: ANTONIO SILVA NASCIMENTO 

 

 

_________________________________ 
      MEMBRO: ILTON CESAR DELTREJO COSTA   

 
 

______________________ 
     MEMBRO: SERGIO MARTINS  

 

 

 

 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : ANTONIO SILVA NASCIMENTO   

MEMBRO  : ILTON CESAR DELTREJO COSTA 

MEMBRO  : SERGIO MARTINS 

ESPÉCIE  : Projeto de Resolução nº 053/2011 

INTERESSADO : Poder Legislativo  

ASSUNTO                 :    “Modifica a Redação dos Artigos 16º, letras “e, f”, 

130º, § 2º, 134º, § 2º, 189º, 201º, 202º, § 6º, 212º, § 2º, e acrescenta a letra “m” 

no artigo 17, I do Regimento Interno da Câmara Municipal de Anhumas”.”. 
 

 

PARECER 
    

    O presente Projeto está redigido dentro das normas legais e 
constitucionais, especialmente no que tange ao contido no Regimento Interno e 
Lei Orgânica do Município, sem prejuízo do fato de que a proposição esta de 
acordo com a competência elencada no artigo 207 do Regimento Interno, motivo 
pelo qual está em condições de receber votação. 

 
Além do que, vale destacar que o princípio da legalidade no 

projeto em tela está evidenciado,  uma vez que busca adequar a lei máxima 
interna desta Casa aos novos regramentos jurídicos em vigência.   

 
Portanto, somos favoráveis à sua aprovação na forma 

apresentada. 
 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 

SALA DAS COMISSÕES; 23 DE AGOSTO DE 2.011. 
 

  

__________________________________ 
PRESIDENTE: ANTONIO SILVA NASCIMENTO 

 

_________________________________ 
      MEMBRO: ILTON CESAR DELTREJO COSTA   

 

______________________ 
     MEMBRO: SERGIO MARTINS  

 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : ANTONIO SILVA NASCIMENTO   

MEMBRO  : ILTON CESAR DELTREJO COSTA 

MEMBRO  : SERGIO MARTINS 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 352/2011 

INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :    “Autoriza o Poder Executivo Municipal a receber em 
doação, com encargos, imóvel urbano, para a construção de um Centro de 
Eventos e Usos Diversos e dá outras providências”. 
 

 

PARECER 
    

O presente projeto de Lei foi redigido dentro da moldura legal 
exigida pelas normas vigentes, estando assim dentro dos requisitos mínimos para 
seu conhecimento e aprovação. 

Ademais, a pretensão elencada no presente projeto atende ao 
interesse público local, merecendo assim acolhimento de forma favorável à sua 
aprovação. 

 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

 

SALA DAS COMISSÕES; 13 DE SETEMBRO DE 2.011. 
 

  

__________________________________ 
PRESIDENTE: ANTONIO SILVA NASCIMENTO 

 

 

_________________________________ 
      MEMBRO: ILTON CESAR DELTREJO COSTA   

 
 

______________________ 
     MEMBRO: SERGIO MARTINS  

 

 

 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : ANTONIO SILVA NASCIMENTO   

MEMBRO  : ILTON CESAR DELTREJO COSTA 

MEMBRO  : SERGIO MARTINS 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 353/2011 

INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :    “Dispõe sobre a alteração da Lei nº 0141/2002, art. 1º, 
caput,  áreas e medidas das  quadras 39, 47 e 48, art. 2º e letra “d”,  e dá outras 
providências ”. 
 
 

 

PARECER 
    

O presente projeto de Lei apresentado pelo Executivo foi 
redigido dentro da moldura legal exigida pelas normas vigentes, atendendo 
especificamente ao contido na Constituição Federal e Lei Orgânica do Município 
de Anhumas,  estando assim apto para seu conhecimento e aprovação. 

 
Além do que, a pretensão elencada no presente projeto 

atende ao interesse público local, merecendo o devido acolhimento na forma 
apresentada, motivo pelo qual somos  favorável à sua aprovação. 

 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

 

SALA DAS COMISSÕES; 13 DE SETEMBRO DE 2.011. 

  

__________________________________ 
PRESIDENTE: ANTONIO SILVA NASCIMENTO 

 

 

_________________________________ 
      MEMBRO: ILTON CESAR DELTREJO COSTA   

 
 

______________________ 
     MEMBRO: SERGIO MARTINS 

 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : ANTONIO SILVA NASCIMENTO   

MEMBRO  : ILTON CESAR DELTREJO COSTA 

MEMBRO  : SERGIO MARTINS 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 355/2011 

INTERESSADO : Poder Legislativo  

ASSUNTO                 :    AUTORIZA A CÂMARA MUNICIPAL DE ANHUMAS 

A FAZER DOAÇÃO, DESTRUIÇÃO E BAIXA DE BEM OBJETO DE FURTO DE 

BENS PATRIMONIAIS PERMANENTES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 

 

PARECER 
    

O presente projeto está redigido dentro das normas legais e 
constitucionais, especialmente no que tange ao contido na Constituição Federal. 

Vale consignar, que as alterações pretendidas no objeto do 
projeto buscam tão e somente aprimorar ainda mais as funções do legislativo 
municipal, de acordo dom as situações atuais. 

Portanto, somos favoráveis à sua aprovação na forma 
apresentada. 

 

SALA DAS COMISSÕES; 27 DE SETEMBRO DE 2.011. 

  

__________________________________ 
PRESIDENTE: ANTONIO SILVA NASCIMENTO 

 

 

_________________________________ 
      MEMBRO: ILTON CESAR DELTREJO COSTA   

 
 

______________________ 
     MEMBRO: SERGIO MARTINS 

 

 

 

 

 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : ANTONIO SILVA NASCIMENTO   

MEMBRO  : ILTON CESAR DELTREJO COSTA 

MEMBRO  : SERGIO MARTINS 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 357/2011 

INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :    “Autoriza o poder executivo de Anhumas – SP a 
contribuir mensalmente com as entidades de representação dos municípios e dá 
outras providências”. 
 
 

 

PARECER 
    

No presente projeto de Lei apresentado pelo Executivo, a 
matéria apresentada visa solicitar que o Poder Executivo possa contribuir 
mensalmente com entidades e, estando o mesmo redigido na forma da Lei 
vigente, somos favoráveis à sua aprovação na forma apresentada. 
 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

 

 

SALA DAS COMISSÕES; 25 DE OUTUBRO DE 2.011. 

  

__________________________________ 
PRESIDENTE: ANTONIO SILVA NASCIMENTO 

 

 

_________________________________ 
      MEMBRO: ILTON CESAR DELTREJO COSTA   

 
 

______________________ 
     MEMBRO: SERGIO MARTINS 

 

 

 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : ANTONIO SILVA NASCIMENTO   

MEMBRO  : ILTON CESAR DELTREJO COSTA 

MEMBRO  : SERGIO MARTINS 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 358/2011 

INTERESSADO : Poder Executivo  

ASSUNTO                 :    “Autoriza o Executivo Municipal de Anhumas – SP a 

celebrar convênio com o Governo do Estado de São Paulo, regulamentando a 

participação do Município no Programa do BANCO DO POVO PAULISTA, 

destinado à concessão de créditos a micro empreendimentos do setor formal ou 

informal, instalados no Município e dá outras providências”.. 
 
 

PARECER 
       

O presente projeto de Lei apresentado pelo Executivo foi 
redigido dentro da moldura legal exigida pelas normas vigentes, atendendo 
especificamente ao contido na Constituição Federal e Lei Orgânica do Município 
de Anhumas  estando assim apto para seu conhecimento e aprovação. 

 
Além do que, a pretensão elencada no presente projeto 

atende ao interesse público local, merecendo o devido acolhimento na forma 
apresentada, motivo pelo qual somos favoráveis à sua aprovação. 

 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 

SALA DAS COMISSÕES; 25 DE OUTUBRO DE 2.011. 

  

__________________________________ 
PRESIDENTE: ANTONIO SILVA NASCIMENTO 

 

 

_________________________________ 
      MEMBRO: ILTON CESAR DELTREJO COSTA   

 
 

______________________ 
     MEMBRO: SERGIO MARTINS 

 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : ANTONIO SILVA NASCIMENTO   

MEMBRO  : ILTON CESAR DELTREJO COSTA 

MEMBRO  : SERGIO MARTINS 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 354/2011 

INTERESSADO : Poder Executivo  

ASSUNTO              :    “Dispõe sobre CÓDIGO DE POSTURAS DO 
MUNICÍPIO DE ANHUMAS, revogando a Lei n.º 403/2010 e dá outras 
providências”. 
 
 

PARECER 
       

O presente projeto de Lei está redigido dentro dos preceitos 
legais e constitucionais, motivo pelo qual emitimos nosso parecer favorável à sua 
aprovação. 

Sendo assim, somos favoráveis à aprovação na forma 
apresentada. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 

 

SALA DAS COMISSÕES; 08 DE NOVEMBRO DE 2.011. 

  

__________________________________ 
PRESIDENTE: ANTONIO SILVA NASCIMENTO 

 

 

_________________________________ 
      MEMBRO: ILTON CESAR DELTREJO COSTA   

 
 

______________________ 
     MEMBRO: SERGIO MARTINS 

 

 

 

 

 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : ANTONIO SILVA NASCIMENTO   

MEMBRO  : ILTON CESAR DELTREJO COSTA 

MEMBRO  : SERGIO MARTINS 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 356/2011 

INTERESSADO : Poder Executivo  

ASSUNTO                 :     “Dispõe sobre: ESTIMA A RECEITA E FIXA A 

DESPESA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2.012”.  

 
 

PARECER 
       

Analisando a proposta apresentada pelo Executivo, 
constatamos que a mesma esta redigida na forma dos preceitos Legais e 
Constitucionais, especialmente as regras elencadas na Lei de Responsabilidade 
Fiscal, Lei de Contabilidade Pública e Constituição Federal. 

Desta sorte, somos favoráveis à sua aprovação na forma 
apresentada. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 

 

SALA DAS COMISSÕES; 08 DE NOVEMBRO DE 2.011. 

  

__________________________________ 
PRESIDENTE: ANTONIO SILVA NASCIMENTO 

 

 

_________________________________ 
      MEMBRO: ILTON CESAR DELTREJO COSTA   

 
 

______________________ 
     MEMBRO: SERGIO MARTINS 

 

 

 

 

 



 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : ANTONIO SILVA NASCIMENTO   

MEMBRO  : ILTON CESAR DELTREJO COSTA 

MEMBRO  : SERGIO MARTINS 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 359/2011 

INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :     “Dispõe sobre: AUTORIZA O PODER EXECUTIVO 

ARCAR COM DEPESAS QUE ESPECIFICA”.  
 
 

PARECER 
       

A redação do presente Projeto de Lei, está dentro dos 
padrões e normas legais e constitucionais, sem prejuízo do fato de que atende ao 
interesse público local. 

Ademais, proporcionar lazer em favor da população local é 
uma das obrigações do Poder Público, o que se pretende com o projeto em 
discussão. 

 
Desta sorte, somos favoráveis à sua aprovação na forma 

apresentada. 
 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 

 

SALA DAS COMISSÕES; 22 DE NOVEMBRO DE 2.011. 

  

__________________________________ 
PRESIDENTE: ANTONIO SILVA NASCIMENTO 

 

 

_________________________________ 
      MEMBRO: ILTON CESAR DELTREJO COSTA   

 
 

______________________ 
     MEMBRO: SERGIO MARTINS 

 



 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : ANTONIO SILVA NASCIMENTO   

MEMBRO  : ILTON CESAR DELTREJO COSTA 

MEMBRO  : SERGIO MARTINS 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 360/2.011 

INTERESSADO : Poder Legislativo 

ASSUNTO                 :    Dispõe sobre: “Concessão de reajuste da remuneração 
do quadro de pessoal do Poder Legislativo e dá outras providências”. 
 
 

PARECER 
  

O presente projeto é bastante oportuno e estando 
redigido dentro dos preceitos legais e constitucionais, emitimos nosso parecer 
favorável à sua aprovação. 

Neste particular, vale deixar registrado que a pretensão 
traduzida neste projeto encontra amparo na Carta Magna, qual seja o artigo 37,  e 
ainda na forma do Art. 20, Inciso V da Lei Orgânica do Município e Art. 16, “a” do 
Regimento Interno, atendendo assim ao princípio da legalidade que norteia os 
atos administrativos. 

Ademais, os documentos encartados pelo 
Departamento de Contabilidade demonstram que as exigências contidas na Lei de 
Responsabilidade Fiscal, artigos 16 a 18 estão devidamente contemplados, 
declinando assim reconhecer na aprovação da pretensão do projeto. 

 

 
      È o nosso parecer. 

 

SALA DAS COMISSÕES; 22 DE NOVEMBRO DE 2.011. 

  

__________________________________ 
PRESIDENTE: ANTONIO SILVA NASCIMENTO 

 

_________________________________ 
      MEMBRO: ILTON CESAR DELTREJO COSTA   

 

______________________ 
     MEMBRO: SERGIO MARTINS  

 



OMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : ANTONIO SILVA NASCIMENTO   

MEMBRO  : ILTON CESAR DELTREJO COSTA 

MEMBRO  : SERGIO MARTINS 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 361/2011 

INTERESSADO : Poder Executivo  

ASSUNTO                 :    “Dispõe sobre incorporação de área ao 
perímetro urbano e dá outras providências”. 
  

PARECER 
       

A redação do presente Projeto de Lei, está dentro dos 
padrões e normas legais e constitucionais, sem prejuízo do fato de que atende ao 
interesse público local. 

 
Desta sorte, somos favoráveis à sua aprovação na forma 

apresentada. 
 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 

 

SALA DAS COMISSÕES; 20 DE DEZEMBRO DE 2.011. 

  

__________________________________ 
PRESIDENTE: ANTONIO SILVA NASCIMENTO 

 

 

_________________________________ 
      MEMBRO: ILTON CESAR DELTREJO COSTA   

 
 

______________________ 
     MEMBRO: SERGIO MARTINS 

 

 

 

 

 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : ANTONIO SILVA NASCIMENTO   

MEMBRO  : ILTON CESAR DELTREJO COSTA 

MEMBRO  : SERGIO MARTINS 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 362/2011 

INTERESSADO : Poder Executivo  

ASSUNTO                 :    “Dispõe sobre incorporação de área ao 
perímetro urbano e dá outras providências”. 
  
 
 

PARECER 
       

O presente Projeto de Lei foi redigido dentro da moldura legal 
exigida pelas normas vigentes, estando assim dentro das exigências mínimas 
para seu conhecimento e aprovação. 

Ademais, a pretensão elencada no presente Projeto atende o 
interesse público local, merecendo assim acolhimento de forma favorável à sua 
aprovação. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 

 

SALA DAS COMISSÕES; 20 DE DEZEMBRO DE 2.011. 

  

__________________________________ 
PRESIDENTE: ANTONIO SILVA NASCIMENTO 

 

 

_________________________________ 
      MEMBRO: ILTON CESAR DELTREJO COSTA   

 
 

______________________ 
     MEMBRO: SERGIO MARTINS 

 

 

 

 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : ANTONIO SILVA NASCIMENTO   

MEMBRO  : ILTON CESAR DELTREJO COSTA 

MEMBRO  : SERGIO MARTINS 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 363/2012 

INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :    “Dispõe sobre alteração da Lei nº 0395/2.010, das 
clausulas 3ª e 4ª do Anexo I e  dá outras providências.” 
 
 

PARECER 
       

O presente Projeto de Lei foi redigido dentro da moldura legal 
exigida pelas normas vigentes, estando assim dentro das exigências mínimas 
para seu conhecimento e aprovação. 

Ademais, a pretensão elencada no presente Projeto atende o 
interesse público local, merecendo assim acolhimento de forma favorável à sua 
aprovação. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 

 

SALA DAS COMISSÕES; 14 DE FEVEREIRO DE 2.012. 

  

__________________________________ 
PRESIDENTE: ANTONIO SILVA NASCIMENTO 

 

 

_________________________________ 
      MEMBRO: ILTON CESAR DELTREJO COSTA   

 
 

______________________ 
     MEMBRO: SERGIO MARTINS 

 

 

 

 

 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : ANTONIO SILVA NASCIMENTO   

MEMBRO  : ILTON CESAR DELTREJO COSTA 

MEMBRO  : SERGIO MARTINS 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 364/2012 

INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :    “Cria quadro de pessoal de emprego público, destinado 
a atender, no âmbito da Secretaria de Estado da Educação, o convênio do 
Programa de Transporte Escolar do Município e dá outras providências”. 
 
 

PARECER 
       

O presente Projeto de Lei foi redigido dentro da moldura legal 
exigida pelas normas vigentes, atendendo de pronto os preceitos contidos na Lei 
Orgânica Municipal e Constituição Federal. 

 
Além do que, resta claro e incontroverso a obrigatoriedade 

legal da criação dos frisados empregos públicos buscando atender determinação 
da Secretaria Estadual de Ensino, declinando reconhecer na legalidade da 
pretensão. 

Posto isto, somos favoráveis ao presente projeto. 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 

 

SALA DAS COMISSÕES; 14 DE FEVEREIRO DE 2.012. 

  

__________________________________ 
PRESIDENTE: ANTONIO SILVA NASCIMENTO 

 

 

_________________________________ 
      MEMBRO: ILTON CESAR DELTREJO COSTA   

 
 

______________________ 
     MEMBRO: SERGIO MARTINS 

 

 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : ANTONIO SILVA NASCIMENTO   

MEMBRO  : ILTON CESAR DELTREJO COSTA 

MEMBRO  : SERGIO MARTINS 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 365/2012 

INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :    “Dispõe sobre a criação de cargo de Provimento em 
Comissão, alterando a Lei nº 052/99 – Estrutura Administrativa da Prefeitura 
Municipal de Anhumas e seu Anexos I  e dá outras providências” 

 
  

PARECER 
       

O presente Projeto de Lei foi redigido dentro da moldura legal 
exigida pelas normas vigentes, estando assim dentro das exigências mínimas 
para seu conhecimento e aprovação. 

É certo, que a pretensão indicada neste projeto está 
perfeitamente evidenciada no artigo 37 da Constituição Federal, alterado pela 
Emenda Constitucional 19/98, o que lhe confere o atendimento dos princípios 
constitucionais, motivo pelo qual declinamos nossa expressa concordância. 

 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 

 

SALA DAS COMISSÕES; 14 DE FEVEREIRO DE 2.012. 

  

__________________________________ 
PRESIDENTE: ANTONIO SILVA NASCIMENTO 

 

 

_________________________________ 
      MEMBRO: ILTON CESAR DELTREJO COSTA   

 
 

______________________ 
     MEMBRO: SERGIO MARTINS 

 

 

 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : ANTONIO SILVA NASCIMENTO   

MEMBRO  : ILTON CESAR DELTREJO COSTA 

MEMBRO  : SERGIO MARTINS 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 366/2012 

INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :    “Dispõe sobre alteração de salários em cargos da 
Estrutura Administrativa do Municipio, da Lei nº 52/1999, no seu anexo VI dá 
outras providências”. 
 

PARECER 
       

A pretensão indicada no projeto em discussão está em 

perfeita sintonia com a prescrição contida no artigo 7º, IV da Constituição 

Federal. 
Portanto, o mesmo está devidamente contemplado pelo 

princípio da legalidade, merecendo total acolhimento por parte desta Comissão. 
 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 

 

SALA DAS COMISSÕES; 14 DE FEVEREIRO DE 2.012. 

  

__________________________________ 
PRESIDENTE: ANTONIO SILVA NASCIMENTO 

 

 

_________________________________ 
      MEMBRO: ILTON CESAR DELTREJO COSTA   

 
 

______________________ 
     MEMBRO: SERGIO MARTINS 

 

 

 

 

 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : ANTONIO SILVA NASCIMENTO   

MEMBRO  : ILTON CESAR DELTREJO COSTA 

MEMBRO  : SERGIO MARTINS 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 367/2012 

INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :    “Altera o art. 1º da Lei nº 400/2010, de 10 de novembro 
de 2010 e dá outras providências” 

 
  
 
 

PARECER 
       

O presente Projeto de Lei foi redigido dentro da moldura legal 
exigida pelas normas vigentes, estando assim dentro das exigências mínimas 
para seu conhecimento e aprovação. 

Ademais, a pretensão elencada no presente Projeto atende o 
interesse público local, merecendo assim acolhimento de forma favorável à sua 
aprovação. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 

 

SALA DAS COMISSÕES; 14 DE FEVEREIRO DE 2.012. 

  

__________________________________ 
PRESIDENTE: ANTONIO SILVA NASCIMENTO 

 

 

_________________________________ 
      MEMBRO: ILTON CESAR DELTREJO COSTA   

 
 

______________________ 
     MEMBRO: SERGIO MARTINS 

 

 

 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : ANTONIO SILVA NASCIMENTO   

MEMBRO  : ILTON CESAR DELTREJO COSTA 

MEMBRO  : SERGIO MARTINS 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 368/2012 

INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :    “Dispõe: Institui o Hino Oficial do Município de 
Anhumas – SP, e dá outras providências”. 

 
  

PARECER 
       

Do substrato do projeto de lei em fomento,  verifica-se que o 
mesmo está redigido dentro dos requisitos legais, atendendo assim o que 
preceitua a Lei Orgânica, Constituição Federal e demais leis que regem a matéria 

 
Logo, a sua aprovação é medida de rigor e defesa do 

interesse publico, destarte atendidos os princípios legais e constitucionais. 
 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 

 

SALA DAS COMISSÕES; 14 DE FEVEREIRO DE 2.012. 

  

__________________________________ 
PRESIDENTE: ANTONIO SILVA NASCIMENTO 

 

 

_________________________________ 
      MEMBRO: ILTON CESAR DELTREJO COSTA   

 
 

______________________ 
     MEMBRO: SERGIO MARTINS 

 

 

 

 



 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : ANTONIO SILVA NASCIMENTO   

MEMBRO  : ILTON CESAR DELTREJO COSTA 

MEMBRO  : SERGIO MARTINS 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 369/2012 

INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :    “Altera a Lei Municipal nº 0307/2009, de 27 de fevereiro 
de 2009, dando nova redação ao art. 2º, caput, e inciso I,  e dá outras 
providências. 

 
  

PARECER 
       

O presente Projeto de Lei foi redigido dentro da moldura legal 
exigida pelas normas vigentes, estando assim em conformidade com as 
exigências mínimas para seu conhecimento e aprovação. 

Além do que, a pretensão elencada no presente Projeto, 
pretende apenas a alteração no valor do dia trabalhado, concedido como forma de 
auxilio-desemprego,  possui relevante interesse social para as pessoas que se 
encontram desempregadas, merecendo assim acolhimento de forma favorável à 
sua aprovação. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 

 

SALA DAS COMISSÕES; 14 DE FEVEREIRO DE 2.012. 

  

__________________________________ 
PRESIDENTE: ANTONIO SILVA NASCIMENTO 

 

 

_________________________________ 
      MEMBRO: ILTON CESAR DELTREJO COSTA   

 
 

______________________ 
     MEMBRO: SERGIO MARTINS 

 

 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : ANTONIO SILVA NASCIMENTO   

MEMBRO  : ILTON CESAR DELTREJO COSTA 

MEMBRO  : SERGIO MARTINS 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 370/2012 

INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :    “Altera a Lei nº  0107/2001, de 9 de maio de 2001, 
dando nova redação ao inciso I e o acréscimo do inciso VI, no art. 3º, Parágrafo 
único, e dá outras providências”. 

  
 

PARECER 
       

O presente Projeto de Lei foi redigido dentro da moldura legal 
exigida pelas normas vigentes, estando assim dentro das exigências mínimas 
para seu conhecimento e aprovação. 

Registra-se, por oportuno, que a indicação expressa dos 
requisitos mínimos para a ocupação de cargo público é medida de legalidade dos 
atos administrativos, merecendo manifestação de favorabilidade. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 

 

SALA DAS COMISSÕES; 14 DE FEVEREIRO DE 2.012. 

  

__________________________________ 
PRESIDENTE: ANTONIO SILVA NASCIMENTO 

 

 

_________________________________ 
      MEMBRO: ILTON CESAR DELTREJO COSTA   

 
 

______________________ 
     MEMBRO: SERGIO MARTINS 

 

 

 

 



 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : ANTONIO SILVA NASCIMENTO   

MEMBRO  : ILTON CESAR DELTREJO COSTA 

MEMBRO  : SERGIO MARTINS 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 371/2012 

INTERESSADO : Poder Legislativo  
ASSUNTO                 :    SÚMULA: Fixa os subsídios dos Vereadores para a 
Legislatura de 2013 a 2016, obedecido o que dispõe os artigos 18º, 21º,VI ,  25º,§1º,III da 
Lei Orgânica Municipal, artigo 77º do Regimento Interno e  conforme  as normas 
estabelecidas pela Emenda Constitucional 25/2000 e dá outras providências. 

 
  

PARECER 
       

O presente Projeto de Lei foi redigido dentro dos 
parâmetros legais e Constitucionais. 

 
Portanto somos favoráveis à aprovação do presente 

projeto na forma apresentada. 
 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 

 

SALA DAS COMISSÕES; 28 DE FEVEREIRO DE 2.012. 

  

__________________________________ 
PRESIDENTE: ANTONIO SILVA NASCIMENTO 

 

 

_________________________________ 
      MEMBRO: ILTON CESAR DELTREJO COSTA   

 
 

______________________ 
     MEMBRO: SERGIO MARTINS 

 

 

 



 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : ANTONIO SILVA NASCIMENTO   

MEMBRO  : ILTON CESAR DELTREJO COSTA 

MEMBRO  : SERGIO MARTINS 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 372/2012 

INTERESSADO : Poder Legislativo  
ASSUNTO                 :    SÚMULA: Fixa os subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito 
para o mandato de 2013 a 2016 obedecido o que dispõe o artigo 21º,VI ,  da Lei 
Orgânica Municipal  e  conforme  as normas estabelecidas pela Emenda 
Constitucional 25/2000 e dá outras providências. 
 
  

PARECER 
       

O presente Projeto de Lei foi redigido dentro dos 
parâmetros legais e Constitucionais. 

 
Portanto somos favoráveis à aprovação do presente 

projeto na forma apresentada. 

 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 

 

SALA DAS COMISSÕES; 28 DE FEVEREIRO DE 2.012. 

  

__________________________________ 
PRESIDENTE: ANTONIO SILVA NASCIMENTO 

 

 

_________________________________ 
      MEMBRO: ILTON CESAR DELTREJO COSTA   

 
 

______________________ 
     MEMBRO: SERGIO MARTINS 

 

 

 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : ANTONIO SILVA NASCIMENTO   

MEMBRO  : ILTON CESAR DELTREJO COSTA 

MEMBRO  : SERGIO MARTINS 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 373/2012 

INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :    “Autoriza o Poder Executivo Municipal a criar o 
Programa Municipal de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Aqüicultura 
Familiar, bem como utilizar recursos na promoção de ações de apoio e incentivo à 
atividade e dá outras providências”. 
 
  

PARECER 
       

O presente Projeto de Lei foi redigido dentro dos 
parâmetros legais e Constitucionais. 

Ademais, o incentivo e fomento a agricultura em geral 

está expressamente previsto no artigo 101 da Lei Orgânica Municipal, o que lhe 
confere ainda mais a legalidade da pretensão contida no projeto sob análise desta 
Comissão. 

Dessa forma, uma vez preenchidos os requisitos legais, 
somos favoráveis à aprovação do presente projeto na forma apresentada. 

 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 

 

SALA DAS COMISSÕES; 27 DE MARÇO DE 2.012. 

  

__________________________________ 
PRESIDENTE: ANTONIO SILVA NASCIMENTO 

 

 

_________________________________ 
      MEMBRO: ILTON CESAR DELTREJO COSTA   

 
 

______________________ 
     MEMBRO: SERGIO MARTINS 

 



 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : ANTONIO SILVA NASCIMENTO   

MEMBRO  : ILTON CESAR DELTREJO COSTA 

MEMBRO  : SERGIO MARTINS 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 374/2012 

INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :    “Altera o inciso XIX, do artigo 1º, da Lei nº 032/98, de 
16/09/1998 e dá outras providências”. 
 
  

PARECER 
       

O presente Projeto de Lei foi redigido dentro dos 
parâmetros legais e Constitucionais. 

 
Registra-se, ainda, que a pretensão do Poder Executivo 

está efetivamente atrelada ao artigo 61, XXII da Lei Orgânica, atendendo assim 
a exigências legais, não havendo óbice de ordem constitucional para sua 
apreciação e votação. 

Portanto,  somos favoráveis à aprovação do presente 
projeto na forma apresentada. 

 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 

 

SALA DAS COMISSÕES; 27 DE MARÇO DE 2.012. 

  

__________________________________ 
PRESIDENTE: ANTONIO SILVA NASCIMENTO 

 

 

_________________________________ 
      MEMBRO: ILTON CESAR DELTREJO COSTA   

 
 

______________________ 
     MEMBRO: SERGIO MARTINS 

 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : ANTONIO SILVA NASCIMENTO   

MEMBRO  : ILTON CESAR DELTREJO COSTA 

MEMBRO  : SERGIO MARTINS 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 375/2.012 

INTERESSADO : Poder Legislativo 

ASSUNTO                 :    “Revisão geral anual dos subsídios dos Vereadores 

e da remuneração do quadro de pessoal do Poder Legislativo e da outras 

providências”. 
 

PARECER 
  

O presente projeto, mesmo sendo licita a revisão dos 
subsídios dos vereadores e da remuneração do quadro de Pessoal do Poder 
Legislativo, não atende o que dispõe o artigo 73 da lei 9504/97 e a Resolução 
TSE 2334/11, padecendo assim de legalidade. 

 
Portanto, somos contrários a aprovação da pretensão 

elencada no projeto em fomento. 

 
      È o nosso parecer. 

 

 

SALA DAS COMISSÕES; 10 DE ABRIL DE 2.012. 

  

 

__________________________________ 
PRESIDENTE: ANTONIO SILVA NASCIMENTO 

 

 

_________________________________ 
      MEMBRO: ILTON CESAR DELTREJO COSTA   

 
 

______________________ 
     MEMBRO: SERGIO MARTINS  

 

 

 

 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : ANTONIO SILVA NASCIMENTO   

MEMBRO  : ILTON CESAR DELTREJO COSTA 

MEMBRO  : SERGIO MARTINS 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 376/2012 

INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :    “Dispõe sobre a obrigatoriedade do proprietário de 
imóvel com edificação, situado em via publica com rede coletora de esgoto, de 
ligá-lo rede publica e dá outras providências”. 
 
  

PARECER 
       

O presente Projeto de Lei foi redigido dentro dos 
parâmetros legais e Constitucionais. 

 
Registra-se, ainda, que a pretensão do Poder Executivo 

está efetivamente atrelada ao artigo 111  da Lei Orgânica, que tem o dever de 
estabelecer as diretrizes e programas destinados a assegurar à população em 
geral os benefícios do saneamento, atendendo assim a exigências legais, não 
havendo óbice de ordem constitucional para sua apreciação e votação. 

Portanto,  somos favoráveis à aprovação do presente 
projeto na forma apresentada. 

 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 

SALA DAS COMISSÕES; 24 DE ABRIL DE 2.012. 

  

__________________________________ 
PRESIDENTE: ANTONIO SILVA NASCIMENTO 

 

 

_________________________________ 
      MEMBRO: ILTON CESAR DELTREJO COSTA   

 
 

______________________ 
     MEMBRO: SERGIO MARTINS 

 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : ANTONIO SILVA NASCIMENTO   

MEMBRO  : ILTON CESAR DELTREJO COSTA 

MEMBRO  : SERGIO MARTINS 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 377/2012 

INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :    “Dispõe sobre autorização para o Poder Executivo 
ceder servidor para o Poder Legislativo e dá outras providências”. 
 
  

PARECER 
       

O presente Projeto de Lei foi redigido dentro dos 
parâmetros legais e Constitucionais. 

 
Registra-se, ainda, que a pretensão do Poder Executivo 

está efetivamente atrelada ao artigo 48, XI da Lei Orgânica, atendendo assim a 
exigências legais, não havendo óbice de ordem constitucional para sua 
apreciação e votação. 

Portanto,  somos favoráveis à aprovação do presente 
projeto na forma apresentada. 

 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 

 

SALA DAS COMISSÕES; 24 DE ABRIL DE 2.012. 

  

__________________________________ 
PRESIDENTE: ANTONIO SILVA NASCIMENTO 

 

 

_________________________________ 
      MEMBRO: ILTON CESAR DELTREJO COSTA   

 
 

______________________ 
     MEMBRO: SERGIO MARTINS 

 

 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : ANTONIO SILVA NASCIMENTO   

MEMBRO  : ILTON CESAR DELTREJO COSTA 

MEMBRO  : SERGIO MARTINS 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 378/2012 

INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :    “Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar parceria 
com a Associação Presidente Prudente Futebol Clube, com o objetivo de 
promover eventos esportivos, ações educativas e sociais, junto às crianças 
participantes, no Município e dá outras providências”. 
 
  

PARECER 
       

O presente Projeto de Lei foi redigido dentro dos 
parâmetros legais e Constitucionais. 

 
Registra-se, ainda, que a pretensão do Poder Executivo 

está efetivamente atrelada aos artigos 125 e 126 da Lei Orgânica Municipal, 
atendendo assim a exigências legais, não havendo óbice de ordem constitucional 
para sua apreciação e votação. 

Portanto,  somos favoráveis à aprovação do presente 
projeto na forma apresentada. 

 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 

 

SALA DAS COMISSÕES; 24 DE ABRIL DE 2.012. 

  

__________________________________ 
PRESIDENTE: ANTONIO SILVA NASCIMENTO 

 

 

_________________________________ 
      MEMBRO: ILTON CESAR DELTREJO COSTA   

 

______________________ 
     MEMBRO: SERGIO MARTINS 

 

 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : ANTONIO SILVA NASCIMENTO   

MEMBRO  : ILTON CESAR DELTREJO COSTA 

MEMBRO  : SERGIO MARTINS 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 380/2012 

INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :    “Altera e acrescenta dispositivos à Lei nº. 281, de 27 de 
fevereiro de 2008, que “Institui o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério 
Público do Município de Anhumas e dá providências correlatas”. 
 
  

PARECER 
     O presente Projeto de Lei foi redigido dentro dos 

parâmetros legais e Constitucionais. 

 
Registra-se, ainda, que a pretensão do Poder Executivo 

está efetivamente atrelada aos preceitos contidos na legislação vigente, 
especialmente a Lei Federal 11.738/2008, atendendo assim a exigências legais, 
não havendo óbice de ordem constitucional para sua apreciação e votação. 

Além do que, os requisitos constantes dos artigos 16 a 
21 da lei de responsabilidade fiscal também foram atendidos com o envio do 
impacto orçamentário, permitindo assim a contemplação completa do princípio da 
legalidade. 

Portanto,  somos favoráveis à aprovação do presente 
projeto na forma apresentada. 

 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 

SALA DAS COMISSÕES; 29 DE MAIO DE 2.012. 

  

__________________________________ 
PRESIDENTE: ANTONIO SILVA NASCIMENTO 

 

_________________________________ 
      MEMBRO: ILTON CESAR DELTREJO COSTA   

 

______________________ 
     MEMBRO: SERGIO MARTINS 

 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : ANTONIO SILVA NASCIMENTO   

MEMBRO  : ILTON CESAR DELTREJO COSTA 

MEMBRO  : SERGIO MARTINS 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 379/2012 

INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :    Estabelece as Diretrizes a serem observadas na Elaboração 
da Lei Orçamentária do Município para o Exercício de 2013 e dá outras providências”  

 
 

PARECER 
    

O presente projeto de Lei, que fixa as Diretrizes 
Orçamentárias do Município e orienta a elaboração da Lei Orçamentária anual, 
esta redigido nos termos da Constituição Federal, Art. 165, Parágrafo 2º, Lei nº 
4320/64 e Lei Orgânica do Município, e apresentado em conformidade com as 
normas vigentes, motivo pelo qual somos favoráveis à sua aprovação. 

 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

 

SALA DAS COMISSÕES; 28 DE MAIO DE 2.012. 
 

  

__________________________________ 
PRESIDENTE: ANTONIO SILVA NASCIMENTO 

 

 

_________________________________ 
      MEMBRO: ILTON CESAR DELTREJO COSTA   

 
 

______________________ 
     MEMBRO: SERGIO MARTINS  

 

 

 

 

 



 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : ANTONIO SILVA NASCIMENTO   

MEMBRO  : ILTON CESAR DELTREJO COSTA 

MEMBRO  : SERGIO MARTINS 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 381/2012 

INTERESSADO : Poder Executivo  

ASSUNTO                 :    “Autoriza o Poder Executivo Municipal a receber em doação, 
com encargos, imóvel urbano, encravado no imóvel do Estádio Municipal de Anhumas - 
SP e dá outras providências”. 

 

 

PARECER 
    

O presente projeto de Lei foi redigido dentro da moldura legal 
exigida pelas normas vigentes, estando assim dentro dos requisitos mínimos para 
seu conhecimento e aprovação. 

Ademais, a pretensão elencada no presente projeto atende ao 
interesse público local, merecendo assim acolhimento de forma favorável à sua 
aprovação. 

 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

 

SALA DAS COMISSÕES; 12 DE JUNHO DE 2.012. 
 

  

__________________________________ 
PRESIDENTE: ANTONIO SILVA NASCIMENTO 

 

 

_________________________________ 
      MEMBRO: ILTON CESAR DELTREJO COSTA   

 
 

______________________ 
     MEMBRO: SERGIO MARTINS  

 

 



 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : ANTONIO SILVA NASCIMENTO   

MEMBRO  : ILTON CESAR DELTREJO COSTA 

MEMBRO  : SERGIO MARTINS 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 382/2012 

INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :    “Dispõe sobre denominação de Logradouros e Prédios 
Públicos do município; altera o Inciso VIII, do Artigo 1º da Lei nº 032/98 e dá 
outras providências ”. 
 
  

PARECER 
       

O presente Projeto de Lei foi redigido dentro dos 
parâmetros legais e Constitucionais. 

 
Registra-se, ainda, que a pretensão do Poder Executivo 

está efetivamente atrelada ao artigo 61, XXII da Lei Orgânica, atendendo assim 
a exigências legais, não havendo óbice de ordem constitucional para sua 
apreciação e votação. 

Portanto, somos favoráveis à aprovação do presente 
projeto na forma apresentada. 

 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 

 

SALA DAS COMISSÕES; 12 DE JUNHO DE 2.012. 

  

__________________________________ 
PRESIDENTE: ANTONIO SILVA NASCIMENTO 

 

 

_________________________________ 
      MEMBRO: ILTON CESAR DELTREJO COSTA   

 
 

______________________ 
     MEMBRO: SERGIO MARTINS 

 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : ANTONIO SILVA NASCIMENTO   

MEMBRO  : ILTON CESAR DELTREJO COSTA 

MEMBRO  : SERGIO MARTINS 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 383/2012 

INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :    “Autoriza a alienação de imóvel que especifica, por 
doação à COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO 
DO ESTADO DE SÃO PAULO – CDHU”. 
  

PARECER 
       

O presente Projeto de Lei foi redigido dentro dos 
parâmetros legais e Constitucionais. 

Além do que, a doação dos lotes individualizados 
atende prontamente as avenças pactuadas com a Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, permitindo a 
construção de 106 unidade habitacionais. 

Registra-se, por oportuno, que a intenção do Executivo 
está devidamente amparada pela Lei Orgânica Municipal, onde em seu artigo 99, 

prescreve: “Art. 99 - “Incumbe ao Município, com a colaboração do Estado, 

promover programas de construção de moradias populares e de melhoria 

das condições habitacionais e de saneamento básico”. 
Dessa forma, somos favoráveis à aprovação do 

presente projeto na forma apresentada. 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 

SALA DAS COMISSÕES; 03 DE JULHO DE 2.012. 

  

__________________________________ 
PRESIDENTE: ANTONIO SILVA NASCIMENTO 

 

 

_________________________________ 
      MEMBRO: ILTON CESAR DELTREJO COSTA   

 

______________________ 
     MEMBRO: SERGIO MARTINS 

 

 



 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : ANTONIO SILVA NASCIMENTO   

MEMBRO  : ILTON CESAR DELTREJO COSTA 

MEMBRO  : SERGIO MARTINS 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 384/2012 

INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :    “Dispõe sobre a criação de Creche Municipal 

„Professora Clotildes Lopes Trevisan’, e dá providências correlatas” 
 
  

PARECER 
       

O presente Projeto de Lei foi redigido dentro dos 
parâmetros legais e Constitucionais. 

Além do que, o artigo 48, XIX da Lei Orgânica, prevê 
expressamente: “Art. 48 – XIX – disciplinar o uso dos veículos e demais bens 
municipais, tem em conta o interesse público”. 

Sendo assim, diante da conclusão da obra conveniada 
com o Governo Federal e a necessidade de sua utilização por parte do Poder 
Público, através de recursos humanos e materiais, mister se faz a criação da 
Unidade Escolar, como instituição legalmente constituída. 

Dessa forma, somos favoráveis à aprovação do 
presente projeto na forma apresentada. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 

SALA DAS COMISSÕES; 02 DE OUTUBRO DE 2.012. 

  

__________________________________ 
PRESIDENTE: ANTONIO SILVA NASCIMENTO 

 

 

_________________________________ 
      MEMBRO: ILTON CESAR DELTREJO COSTA   

 
 

______________________ 
     MEMBRO: SERGIO MARTINS 

 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : ANTONIO SILVA NASCIMENTO   

MEMBRO  : ILTON CESAR DELTREJO COSTA 

MEMBRO  : SERGIO MARTINS 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 387/2012 

INTERESSADO : Poder Executivo  

ASSUNTO                 :    “Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com 
prestadora de Serviços de Saúde”. 

 

 
  

PARECER 
       

O presente Projeto de Lei foi redigido dentro dos 
parâmetros legais e Constitucionais. 

Vale registrar, que a pretensão elencada no projeto 

encontra total amparo no artigo 48, inciso X da Lei Orgânica Municipal, 
atendendo assim ao princípio da legalidade e constitucionalidade previsto no 

artigo 37 da Constituição Federal. 
Dessa forma, somos favoráveis à aprovação do 

presente projeto na forma apresentada. 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 

SALA DAS COMISSÕES; 23 DE OUTUBRO DE 2.012. 

  

__________________________________ 
PRESIDENTE: ANTONIO SILVA NASCIMENTO 

 

 

_________________________________ 
      MEMBRO: ILTON CESAR DELTREJO COSTA   

 
 

______________________ 
     MEMBRO: SERGIO MARTINS 

 

 

 



 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : ANTONIO SILVA NASCIMENTO   

MEMBRO  : ILTON CESAR DELTREJO COSTA 

MEMBRO  : SERGIO MARTINS 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 386/2012 

INTERESSADO : Poder Executivo  

ASSUNTO                 :     “Dispõe sobre: ESTIMA A RECEITA E FIXA A 

DESPESA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2.013”.  

 
 

PARECER 
       

Analisando a proposta apresentada pelo Executivo, 
constatamos que a mesma esta redigida dentro dos preceitos Legais e 
Constitucionais, especialmente as regras elencadas na Lei de Responsabilidade 
Fiscal, Lei de Contabilidade Pública e Constituição Federal. 

Revela-se, ainda que os requisitos mínimos elencados na Lei 
de Contabilidade Pública estão perfeitamente evidenciados, bem como as 
previsões orçamentárias atendem ao interesse da população em geral, 
contemplando Saúde, Educação, Esporte, Cultura e Lazer, investimentos e 
manutenção da máquina pública, conforme anseios dos anhumenses aflorados na 
Audiência Pública. 

Desta sorte, somos favoráveis à sua aprovação na forma 
apresentada. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 

 

SALA DAS COMISSÕES; 05 DE NOVEMBRO DE 2.012. 

  

__________________________________ 
PRESIDENTE: ANTONIO SILVA NASCIMENTO 

 

 

_________________________________ 
      MEMBRO: ILTON CESAR DELTREJO COSTA   

 
 

______________________ 
     MEMBRO: SERGIO MARTINS 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : IRENE CRISTINA DELTREJO COSTA UDENAL   

MEMBRO  : JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO 

MEMBRO  : REFAEL FELIPPE CELESTE BEGA 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 388/2013 

INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :    “Dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos 
dos servidores públicos municipais do Poder Executivo, do Município de Anhumas 
– SP e dá outras providências”. 

  

PARECER 
 

O presente projeto é bastante oportuno e estando 
redigido dentro dos preceitos legais e constitucionais, emitimos nosso parecer 
favorável à sua aprovação. 

Neste particular, vale deixar registrado que a pretensão 
traduzida neste projeto encontra amparo na Carta Magna, qual seja o artigo 37, 
atendendo assim ao princípio da legalidade que norteia os atos administrativos. 

Ademais, os documentos encartados pelo 
Departamento de Contabilidade demonstram que as exigências contidas na Lei de 
Responsabilidade Fiscal, artigos 16 a 18 estão devidamente contemplados, 
declinando assim reconhecer na aprovação da pretensão do projeto. 
   Desta sorte, somos favoráveis à sua aprovação na forma 

apresentada. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 

 

SALA DAS COMISSÕES; 15 DE JANEIRO DE 2.013. 

  

__________________________________ 
PRESIDENTE: IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 

 

 

__________________________________ 
      MEMBRO:JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO   

 

__________________________________ 
     MEMBRO: REFAEL FELIPPE CELESTE BEGA 

 



 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

 

 

PRESIDENTE : IRENE CRISTINA DELTREJO COSTA UDENAL   

MEMBRO  : JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO 

MEMBRO  : REFAEL FELIPPE CELESTE BEGA 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 389/2013 

INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :    “Dispõe sobre alterações no Anexo I, da Lei Municipal 
nº. 052/99 de 11 de Maio de 1999 e suas alterações e dá outras providências.”  
 
  

PARECER 
       

O presente Projeto de Lei foi redigido dentro da moldura legal 
exigida pelas normas vigentes, estando assim dentro das exigências mínimas 
para seu conhecimento e aprovação. 

É certo, que a pretensão indicada neste projeto está 
perfeitamente evidenciada no artigo 37 da Constituição Federal, alterado pela 
Emenda Constitucional 19/98, o que lhe confere o atendimento dos princípios 
constitucionais, motivo pelo qual declinamos nossa expressa concordância.  

Desta sorte, somos favoráveis à sua aprovação na forma 
apresentada. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 

 

SALA DAS COMISSÕES; 15 DE JANEIRO DE 2.013. 

  

_________________________________ 
PRESIDENTE: IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 

 

 

__________________________________ 
      MEMBRO:JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO   

 
 

__________________________________ 
     MEMBRO: REFAEL FELIPPE CELESTE BEGA 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

 

 

PRESIDENTE : IRENE CRISTINA DELTREJO COSTA UDENAL   

MEMBRO  : JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO 

MEMBRO  : REFAEL FELIPPE CELESTE BEGA 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 390/2013 

INTERESSADO : Poder Executivo  

ASSUNTO                 :    “Dispõe sobre alteração do inciso III, Art. 2º, da Lei 
Municipal nº. 0260/2007, de 27 de Junho de 2007”. 

  

PARECER 
    

O presente projeto de Lei foi redigido dentro da moldura legal 
exigida pelas normas vigentes, bem como é de iniciativa do executivo na forma 
apresentada, estando assim dentro das exigências mínimas para seu 
conhecimento e aprovação. 

Ademais, a pretensão elencada no presente projeto atende ao 
interesse público local, merecendo assim manifestação favorável à sua 
aprovação. 
   Desta sorte, somos favoráveis à sua aprovação na forma 

apresentada. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 

 

SALA DAS COMISSÕES; 15 DE JANEIRO DE 2.013. 

  

 

__________________________________ 
PRESIDENTE: IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 

 

 

__________________________________ 
      MEMBRO:JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO   

 
 

__________________________________ 
     MEMBRO: REFAEL FELIPPE CELESTE BEGA 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
PRESIDENTE : IRENE CRISTINA DELTREJO COSTA UDENAL   

MEMBRO  : JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO 

MEMBRO  : REFAEL FELIPPE CELESTE BEGA 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 391/2013 

INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :    “Dispõe sobre: “Altera a Lei nº 0399/2010, de 10 de 
novembro de 2010, acrescentando parágrafo único ao art. 13, e da outras 
providencias.” 

   

PARECER 
       

O presente projeto de Lei foi redigido dentro da moldura legal 
exigida pelas normas vigentes, bem como é de iniciativa do executivo na forma 
apresentada, estando assim dentro das exigências mínimas para seu 
conhecimento e aprovação. 

Ademais, a pretensão elencada no presente projeto atende ao 
interesse público local, especialmente ao que tange ao fomento de atividades 
econômicas, geração de emprego e renda para o Município, bem como para 
classe trabalhadora mediante a abertura de vagas de trabalho com a instalação 
de novas industriais apoiadas pelo Poder Público. 

Desta sorte, somos favoráveis à sua aprovação na forma 
apresentada. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 

 

SALA DAS COMISSÕES; 15 DE JANEIRO DE 2.013. 

  

 

__________________________________ 
PRESIDENTE: IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 

 

 

__________________________________ 
      MEMBRO:JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO   

 
 

__________________________________ 
     MEMBRO: REFAEL FELIPPE CELESTE BEGA 

 



 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : IRENE CRISTINA DELTREJO COSTA UDENAL   

MEMBRO  : JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO 

MEMBRO  : REFAEL FELIPPE CELESTE BEGA 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 392/2013 

INTERESSADO : Poder Legislativo  

ASSUNTO              :   Dispõe sobre: “Revisão Geral Anual da remuneração do 
quadro de pessoal do Poder Legislativo e dá outras providências”. 

  

PARECER 

 
O presente projeto é bastante oportuno e estando 

redigido dentro dos preceitos legais e constitucionais, emitimos nosso parecer 
favorável à sua aprovação. 

Neste particular, vale deixar registrado que a pretensão 
traduzida neste projeto encontra amparo na Carta Magna, qual seja o artigo 37,  e 
ainda na forma do Art. 20, Inciso V da Lei Orgânica do Município e Art. 16, “a” do 
Regimento Interno, atendendo assim ao princípio da legalidade que norteia os 
atos administrativos. 

Ademais, os documentos encartados pelo 
Departamento de Contabilidade demonstram que as exigências contidas na Lei de 
Responsabilidade Fiscal, artigos 16 a 18 estão devidamente contemplados, 
declinando assim reconhecer na aprovação da pretensão do projeto. 
      È o nosso parecer. 
 

SALA DAS COMISSÕES; 15 DE JANEIRO DE 2.013. 

 

 
__________________________________ 

PRESIDENTE: IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 
 

 

__________________________________ 
      MEMBRO:JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO   

 
 

__________________________________ 
     MEMBRO: REFAEL FELIPPE CELESTE BEGA 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : IRENE CRISTINA DELTREJO COSTA UDENAL   

MEMBRO  : JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO 

MEMBRO  : REFAEL FELIPPE CELESTE BEGA 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 393/2013 

INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :    “Dispõe sobre alteração e nova redação do parágrafo 
único, do artigo 1º, da Lei nº 457/2013, de 16 de janeiro de 2013 e dá outras 
providências”. 
 

  

PARECER 
 

O presente projeto fora redigido dentro dos parâmetros legais, 
atendendo aos requisitos mínimos contidos na Constituição Federal e Lei 
Orgânica Municipal, passível de apreciação por parte do Legislativo. 

 
Ademais, a pretensão do Executivo é aplicar os dispositivos 

legais que regem a revisão dos vencimentos dos servidores de forma justa, legal e 
em conformidade com as possibilidades financeiras do Município, atendendo 
assim ao princípio do interesse público e da motivação. 

 
   Desta sorte, somos favoráveis à sua aprovação na forma 

apresentada. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 

SALA DAS COMISSÕES; 04 DE FEVEREIRO DE 2.013. 

  

__________________________________ 
PRESIDENTE: IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 

 

 

__________________________________ 
      MEMBRO:JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO   

 
 

__________________________________ 
     MEMBRO: REFAEL FELIPPE CELESTE BEGA 

 



 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : IRENE CRISTINA DELTREJO COSTA UDENAL   

MEMBRO  : JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO 

MEMBRO  : REFAEL FELIPPE CELESTE BEGA 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei Complementar nº. 394/2013 

INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :    “Institui o Programa de Recuperação Fiscal - REFIS no 
Município de Anhumas - SP, e dá outras providências”. 
 

  

PARECER 
 

 
A matéria apresentada é de interesse público e estando a 

mesma redigida dentro dos preceitos Legais e Constitucionais, somos favoráveis 
à sua aprovação na forma apresentada. 

Além do que, é pacifico na jurisprudência dominante que cabe 
ao Poder Público editar medidas que visem o recebimento de seus tributos, 
possibilitando aplicação das receitas públicas. 
 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 

 

SALA DAS COMISSÕES; 26 DE FEVEREIRO DE 2.013. 

 

 

  

__________________________________ 
PRESIDENTE: IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 

 

 

__________________________________ 
      MEMBRO:JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO   

 
 

__________________________________ 
     MEMBRO: REFAEL FELIPPE CELESTE BEGA 

 

 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : IRENE CRISTINA DELTREJO COSTA UDENAL   

MEMBRO  : JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO 

MEMBRO  : REFAEL FELIPPE CELESTE BEGA 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº. 395/2013 

INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :    “Altera a Lei nº 451/2012, de 13 de junho de 2012, 
acrescentando o inciso XIV, no art. 1º e dá outras providências” 
 

  

PARECER 
 

 
O presente projeto fora redigido dentro dos parâmetros legais, 

atendendo aos requisitos mínimos contidos na Constituição Federal e Lei 
Orgânica Municipal, passível de apreciação por parte do Legislativo. 

 
Ademais, a pretensão do Executivo é somente denominar a 

Unidade de Saúde da Família II, localizado na Rua José Lopes Martins, de acordo 
com a Lei Municipal 451/2012. 

 
Sendo assim, opinamos pela aprovação do projeto nos 

moldes apresentados por atender ao interesse público e legislação vigente. 
 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

SALA DAS COMISSÕES; 26 DE MARÇO DE 2.013. 

 

  

__________________________________ 
PRESIDENTE: IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 

 

 

__________________________________ 
      MEMBRO:JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO   

 
 

__________________________________ 
     MEMBRO: REFAEL FELIPPE CELESTE BEGA 

 

 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : IRENE CRISTINA DELTREJO COSTA UDENAL   

MEMBRO  : JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO 

MEMBRO  : REFAEL FELIPPE CELESTE BEGA 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº. 396/2013 

INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :    “Dispõe sobre alteração do art. 13, da Lei nº 281/2008, 
de 27 de fevereiro de 2008, que instituiu o Plano de Carreira e Remuneração do 
Magistério Público e dos requisitos das classes de suporte pedagógico, 
estabelecidas no Anexo III e dá outras providências”. 
 

  

PARECER 
 

 
O presente projeto fora redigido dentro dos parâmetros legais, 

atendendo aos requisitos mínimos contidos na Constituição Federal e Lei 
Orgânica Municipal, passível de apreciação por parte do Legislativo. 

 
Ademais, a pretensão do Executivo é somente alterar 

requisitos de qualificação dos profissionais do magistério que irão exercer as 
funções de suporte pedagógico, concedendo maiores possibilidades aos 
membros da área educacional, atendendo ainda aos anseios da administração 
municipal.  

Sendo assim, opinamos pela aprovação do projeto nos 
moldes apresentados por atender ao interesse público e legislação vigente. 
 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 

 

SALA DAS COMISSÕES; 09 DE ABRIL DE 2.013. 

 

__________________________________ 
PRESIDENTE: IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 

 

__________________________________ 
      MEMBRO:JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO   

 

__________________________________ 
     MEMBRO: REFAEL FELIPPE CELESTE BEGA 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : IRENE CRISTINA DELTREJO COSTA UDENAL   

MEMBRO  : JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO 

MEMBRO  : REFAEL FELIPPE CELESTE BEGA 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº. 397/2013 

INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :    “Dispõe sobre alteração na Estrutura Administrativa do 
Município de Anhumas, alterando a Lei nº 52/1999 e anexo II, com a criação do 
cargo de provimento efetivo de Educador Social – 40 h, e dá outras providências”. 

  

PARECER 
 

O presente Projeto de Lei foi redigido dentro da moldura legal 
exigida pelas normas vigentes, estando assim dentro das exigências mínimas 
para seu conhecimento e aprovação. 

É certo, que a pretensão indicada neste projeto está 
perfeitamente evidenciada no artigo 37 da Constituição Federal, alterado pela 
Emenda Constitucional 19/98, o que lhe confere o atendimento dos princípios 
constitucionais, motivo pelo qual declinamos nossa expressa concordância. 

 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 

 

SALA DAS COMISSÕES; 23 DE ABRIL DE 2.013. 

 

 

__________________________________ 
PRESIDENTE: IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 

 

 

__________________________________ 
      MEMBRO:JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO   

 
 

__________________________________ 
     MEMBRO: REFAEL FELIPPE CELESTE BEGA 

 

 

 



 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : IRENE CRISTINA DELTREJO COSTA UDENAL   

MEMBRO  : JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO 

MEMBRO  : REFAEL FELIPPE CELESTE BEGA 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei Complementar nº. 401/2013 

INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :    “Altera os § 1° do artigo 3º e inciso I, “a)”, do artigo 4º, 
da lei nº 0463/2013, Programa de Recuperação Fiscal - REFIS no Município de 
Anhumas - SP, prorrogando seus prazos  e dá outras providências”. 

  

PARECER 
 

A matéria apresentada é de interesse público e estando a 
mesma redigida dentro dos preceitos Legais e Constitucionais, somos favoráveis 
à sua aprovação na forma apresentada. 

 
Além do que, é pacifico na jurisprudência dominante que cabe 

ao Poder Público editar medidas que visem o recebimento de seus tributos, 
possibilitando aplicação das receitas públicas, sem prejuízo do fato de que a Lei 
de Responsabilidade Fiscal prevê expressamente a obrigação do Chefe do 
Executivo em receber os tributos municipais.  

 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 

 

SALA DAS COMISSÕES; 14 DE MAIO DE 2.013. 

 

 

__________________________________ 
PRESIDENTE: IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 

 

 

__________________________________ 
      MEMBRO:JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO   

 
 

__________________________________ 
     MEMBRO: REFAEL FELIPPE CELESTE BEGA 

 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : IRENE CRISTINA DELTREJO COSTA UDENAL   

MEMBRO  : JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO 

MEMBRO  : REFAEL FELIPPE CELESTE BEGA 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº. 402/2013 

INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :    “Dispõe sobre: “Institui atribuições do cargo em 
comissão de Agente de Credito do Banco do Povo, criado pela lei 436/2012 de 15 
de fevereiro de 2012, e da outras providencias.” 
 

  

PARECER 
 

O presente Projeto de Lei foi redigido dentro da moldura legal 
exigida pelas normas vigentes, estando assim dentro das exigências mínimas 
para seu conhecimento e aprovação. 

Ademais, a Emenda Constitucional 19/98 é clara no sentido 
de que os cargos de chefia e direção sejam devidamente justificados e 
apresentadas as atribuições do cargo demonstrando as características de direção, 
chefia e assessoramento, o que se verifica pela analise do Anexo I do projeto, 
contemplando assim ao princípio da legalidade. 

 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 

 

SALA DAS COMISSÕES; 14 DE MAIO DE 2.013. 

 

 

__________________________________ 
PRESIDENTE: IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 

 

 

__________________________________ 
      MEMBRO:JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO   

 
 

__________________________________ 
     MEMBRO: REFAEL FELIPPE CELESTE BEGA 

 

 



 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : IRENE CRISTINA DELTREJO COSTA UDENAL   

MEMBRO  : JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO 

MEMBRO  : REFAEL FELIPPE CELESTE BEGA 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº. 398/2013 

INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :    “Dispõe sobre: Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
ratificar os termos do Protocolo de Intenções para a constituição do Consórcio 
Público Intermunicipal do Pontal do Paranapanema (CIPP) nos termos da Lei 
Federal n° 11.107/2005 e Decreto n° 6.017/2007; e, dá outras providências.”  
 

  

PARECER 
 

O presente Projeto de Lei foi redigido dentro da moldura legal 
exigida pelas normas vigentes, estando assim dentro das exigências mínimas 
para seu conhecimento e aprovação. 

Registra-se, que a pretensão trazida a baila pelo Poder 
Executivo busca envidar esforços para a gestão de resíduos sólidos, atendendo 
assim a atualidade relacionada ao meio ambiente, obedecendo prontamente o 
que determina a Lei Federal 11.107/2005.     

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

 

SALA DAS COMISSÕES; 28 DE MAIO DE 2.013. 

 

 

__________________________________ 
PRESIDENTE: IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 

 

 

__________________________________ 
      MEMBRO:JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO   

 
 

__________________________________ 
     MEMBRO: REFAEL FELIPPE CELESTE BEGA 

 

 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : IRENE CRISTINA DELTREJO COSTA UDENAL   

MEMBRO  : JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO 

MEMBRO  : REFAEL FELIPPE CELESTE BEGA 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº. 403/2013 

INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :    “Dispõe sobre a criação do Programa Municipal de 
Incentivo à Doação de Alimentos – Banco de Alimentos e dá outras providências”.  
 

  

PARECER 
 

O presente Projeto de Lei foi redigido dentro da moldura legal 
exigida pelas normas vigentes, estando assim dentro das exigências mínimas 
para seu conhecimento e aprovação. 

Ademais, a lei máxima municipal em seu artigo 120 determina 
expressamente que as ações da assistência social serão projetas e executadas 
com a participação da comunidade, bem como a integração das ações dos órgãos 
e entidades da administração em geral. 

Logo, a pretensão indicada neste projeto atende prontamente 
o ordenamento jurídico, lhe concedendo assim a legalidade necessária para sua 
aprovação. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

 

SALA DAS COMISSÕES; 28 DE MAIO DE 2.013. 

 

 

__________________________________ 
PRESIDENTE: IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 

 

 

__________________________________ 
      MEMBRO:JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO   

 
 

__________________________________ 
     MEMBRO: REFAEL FELIPPE CELESTE BEGA 

 

 



 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : IRENE CRISTINA DELTREJO COSTA UDENAL   

MEMBRO  : JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO 

MEMBRO  : REFAEL FELIPPE CELESTE BEGA 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº. 400/2013 

INTERESSADO : Poder Executivo  

ASSUNTO                 :    ESTABELECE AS DIRETRIZES A SEREM 

OBSERVADAS NA ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO 

PARA O EXERCÍCIO DE 2.014 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

PARECER 
 

O presente projeto de Lei, que fixa as Diretrizes 
Orçamentárias do Município e orienta a elaboração da Lei Orçamentária anual, 
esta redigido nos termos da Constituição Federal, Art. 165, Parágrafo 2º, Lei nº 
4320/64 e Lei Orgânica do Município, e apresentado em conformidade com as 
normas vigentes, motivo pelo qual somos favoráveis à sua aprovação. 

 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão 

 

SALA DAS COMISSÕES; 04 DE JUNHO DE 2.013. 

 

 

__________________________________ 
PRESIDENTE: IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 

 

 

__________________________________ 
      MEMBRO:JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO   

 
 

__________________________________ 
     MEMBRO: REFAEL FELIPPE CELESTE BEGA 

 

 

 

 

 

 

 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : IRENE CRISTINA DELTREJO COSTA UDENAL   

MEMBRO  : JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO 

MEMBRO  : REFAEL FELIPPE CELESTE BEGA 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº. 399/2013 

INTERESSADO : Poder Executivo  

ASSUNTO                 :    Dispõe sobre: PLANO PLURIANUAL PARA O 

QUADRIÊNIO DE 2014 A 2017 E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS  

 

PARECER 
 

O presente Projeto está redigido dentro das normas legais e 
constitucionais, especialmente no que tange ao contido na Lei de Contabilidade e 
Finanças Públicas – 4.320/64, sem prejuízo da obediência às instruções 
normativas expedidas pelo Egrégio Tribunal de Contas deste Estado, estando em 
condições de receber votação. 

Portanto domos favoráveis à sua aprovação na forma 
apresentada.  

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

 

SALA DAS COMISSÕES; 04 DE JUNHO DE 2.013. 

 

 

__________________________________ 
PRESIDENTE: IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 

 

 

__________________________________ 
      MEMBRO:JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO   

 
 

__________________________________ 
     MEMBRO: REFAEL FELIPPE CELESTE BEGA 

 

 

 

 

 



 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : IRENE CRISTINA DELTREJO COSTA UDENAL   

MEMBRO  : JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO 

MEMBRO  : REFAEL FELIPPE CELESTE BEGA 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº. 405/2013 

INTERESSADO : Poder Executivo  

ASSUNTO                 :    “Acrescenta número de vaga para o cargo publico 

de Diretor de Escola, provimento em comissão, previsto na Lei nº 0281/2008, 

que institui o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Publico do 

Município de Anhumas”. 
 

  

PARECER 
 

O presente Projeto de Lei foi redigido dentro da moldura legal 
exigida pelas normas vigentes, estando assim dentro das exigências mínimas 
para seu conhecimento e aprovação. 

É certo, que a pretensão indicada neste projeto está 
perfeitamente evidenciada no artigo 37 da Constituição Federal, alterado pela 
Emenda Constitucional 19/98, o que lhe confere o atendimento dos princípios 
constitucionais, motivo pelo qual declinamos nossa expressa concordância. 
 

 

SALA DAS COMISSÕES; 11 DE JUNHO DE 2.013. 

 

 

__________________________________ 
PRESIDENTE: IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 

 

 

__________________________________ 
      MEMBRO:JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO   

 
 

__________________________________ 
     MEMBRO: REFAEL FELIPPE CELESTE BEGA 

 

 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : IRENE CRISTINA DELTREJO COSTA UDENAL   

MEMBRO  : JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO 

MEMBRO  : REFAEL FELIPPE CELESTE BEGA 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº. 404/2013 

INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :    “Dispõe sobre alteração na Lei nº 281/2008, de 27 de 
fevereiro de 2008, que institui o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério 
Publico e na Lei nº 52/1999, anexos I e II, Estrutura Administrativa do Município e 
dá providências” 
 

  

PARECER 
 

O presente Projeto de Lei foi redigido dentro da moldura legal 
exigida pelas normas vigentes, estando assim dentro das exigências mínimas 
para seu conhecimento e aprovação. 

Registra-se, ainda que o mesmo obedeceu rigorosamente os 
preceitos contidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, artigos 16 a 21, conforme 
impacto financeiro orçamentário anexado, concedendo assim o subsídio 
fundamental para a aprovação do projeto da forma trazida a baila.  

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

 

SALA DAS COMISSÕES; 11 DE JUNHO DE 2.013. 

 

 

__________________________________ 
PRESIDENTE: IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 

 

 

__________________________________ 
      MEMBRO:JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO   

 
 

__________________________________ 
     MEMBRO: REFAEL FELIPPE CELESTE BEGA 

 

 

 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : IRENE CRISTINA DELTREJO COSTA UDENAL   

MEMBRO  : JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO 

MEMBRO  : REFAEL FELIPPE CELESTE BEGA 

ESPÉCIE   : Projeto de Emenda Aditiva nº. 001/2.013 
PROJETO DE LEI : 400/2013  

 

  

PARECER 
 

O presente Projeto de Emenda Aditiva foi redigido dentro da 
moldura legal exigida pelas normas vigentes, estando assim dentro das 
exigências mínimas para seu conhecimento e aprovação. 

 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 

 

SALA DAS COMISSÕES; 29 DE MAIO DE 2.013. 

 

 

__________________________________ 
PRESIDENTE: IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 

 

 

__________________________________ 
      MEMBRO:JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO   

 
 

__________________________________ 
     MEMBRO: REFAEL FELIPPE CELESTE BEGA 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : IRENE CRISTINA DELTREJO COSTA UDENAL   

MEMBRO  : JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO 

MEMBRO  : REFAEL FELIPPE CELESTE BEGA 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº. 406/2013 

INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :    “Autoriza o prolongamento da Rua Vicente Lopes 
Ramon, denominada através da Lei nº. 229/1982, de 25 de Novembro de 1982, e 
dá outras providências”. 

  

PARECER 
 

O presente Projeto de Lei foi redigido dentro da moldura legal 
exigida pelas normas vigentes, estando assim dentro das exigências mínimas 
para seu conhecimento e aprovação. 

Registra-se, que a Constituição Federal e a Lei Orgânica são 
claras no sentido de que competência exclusivas do Município legislarem sobre as 
questões imobiliárias do território urbano sob sua jurisdição. 

Desta feita, atendimento ao princípio da legalidade, a 
pretensão aflorada pelo Executivo no projeto sob análise merece ser acolhido pelo 
Poder Legislativo, especialmente pelo fato de que regulariza imóveis que 
possuem testada para a Rua Vicente Lopes Ramon. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

 

SALA DAS COMISSÕES; 25 DE JUNHO DE 2.013. 

 

 

__________________________________ 
PRESIDENTE: IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 

 

 

__________________________________ 
      MEMBRO:JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO   

 
 

__________________________________ 
     MEMBRO: REFAEL FELIPPE CELESTE BEGA 

 

 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : IRENE CRISTINA DELTREJO COSTA UDENAL   

MEMBRO  : JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO 

MEMBRO  : REFAEL FELIPPE CELESTE BEGA 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº. 406/2013 

INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :    “Autoriza o prolongamento da Rua Vicente Lopes 
Ramon, denominada através da Lei nº. 229/1982, de 25 de Novembro de 1982, e 
dá outras providências”. 

  

PARECER 
 

O presente Projeto de Lei foi redigido dentro da moldura legal 
exigida pelas normas vigentes, estando assim dentro das exigências mínimas 
para seu conhecimento e aprovação. 

Registra-se, que a Constituição Federal e a Lei Orgânica são 
claras no sentido de que competência exclusivas do Município legislarem sobre as 
questões imobiliárias do território urbano sob sua jurisdição. 

Desta feita, atendimento ao princípio da legalidade, a 
pretensão aflorada pelo Executivo no projeto sob análise merece ser acolhido pelo 
Poder Legislativo, especialmente pelo fato de que regulariza imóveis que 
possuem testada para a Rua Vicente Lopes Ramon. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

 

SALA DAS COMISSÕES; 25 DE JUNHO DE 2.013. 

 

 

__________________________________ 
PRESIDENTE: IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 

 

 

__________________________________ 
      MEMBRO:JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO   

 
 

__________________________________ 
     MEMBRO: REFAEL FELIPPE CELESTE BEGA 

 

 



 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : IRENE CRISTINA DELTREJO COSTA UDENAL   

MEMBRO  : JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO 

MEMBRO  : REFAEL FELIPPE CELESTE BEGA 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº. 407/2013 

INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :    “Dispõe sobre alteração da Lei nº 436/2012, de 15 de 
fevereiro de 2012, consistente na alteração da referencia/nível salarial, do cargo 
de provimento em comissão, de Agente de Crédito do Banco do Povo e, em 
consequência do Anexo I da Lei nº 052/1999, de 11 de maio de 1999 e suas 
alterações e da outras providencias” 
 

  

PARECER 
 

O presente Projeto de Lei foi redigido dentro da moldura legal 
exigida pelas normas vigentes, estando assim dentro das exigências mínimas 
para seu conhecimento e aprovação. 

Registra-se, que a Constituição Federal e a Lei Orgânica são 
claras no sentido de que competência exclusivas do Município legislarem sobre 
questões salariais dos servidores municipais, o que se extrai do artigo 48, XI da 
Lei Organica Municipal. 

Desta feita, atendido o princípio da legalidade, a pretensão 
aflorada pelo Executivo no projeto sob análise merece ser acolhido pelo Poder 
Legislativo, tendo em vista a obediência das previsões contidas na Constituiçaõ 
Federal. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

SALA DAS COMISSÕES; 13 DE AGOSTO DE 2.013. 

 

__________________________________ 
PRESIDENTE: IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 

 

__________________________________ 
      MEMBRO:JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO   

 

__________________________________ 
     MEMBRO: REFAEL FELIPPE CELESTE BEGA 

 



 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : IRENE CRISTINA DELTREJO COSTA UDENAL   

MEMBRO  : JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO 

MEMBRO  : REFAEL FELIPPE CELESTE BEGA 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº. 408/2013 

INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :    “Dispõe sobre a expansão do sistema viário do 
Município de Anhumas e dá outras providências”. 

  

PARECER 
 

O presente Projeto de Lei foi redigido dentro da moldura legal 
exigida pelas normas vigentes, estando assim dentro das exigências mínimas 
para seu conhecimento e aprovação. 

Registra-se, que a Constituição Federal e a Lei Orgânica são 
claras no sentido de que competência exclusivas do Município legislarem sobre as 
questões viárias do território urbano sob sua jurisdição. 

Desta feita, atendimento ao princípio da legalidade, a 
pretensão aflorada pelo Executivo no projeto sob análise merece ser acolhido pelo 
Poder Legislativo, especialmente pelo fato de que atende as determinações da 
legislação vigente. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

 

SALA DAS COMISSÕES; 13 DE AGOSTO DE 2.013. 

 

 

__________________________________ 
PRESIDENTE: IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 

 

 

__________________________________ 
      MEMBRO:JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO   

 
 

__________________________________ 
     MEMBRO: REFAEL FELIPPE CELESTE BEGA 

 

 



 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : IRENE CRISTINA DELTREJO COSTA UDENAL   

MEMBRO  : JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO 

MEMBRO  : REFAEL FELIPPE CELESTE BEGA 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº. 409/2013 

INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :    “Institui o Segundo Programa de Recuperação Fiscal - 
REFIS no Município de Anhumas - SP, e dá outras providências”. 
 

  

PARECER 
 

A matéria apresentada é de interesse público e estando a 
mesma redigida dentro dos preceitos Legais e Constitucionais, somos favoráveis 
à sua aprovação na forma apresentada. 

Além do que, é pacifico na jurisprudência dominante que cabe 
ao Poder Público editar medidas que visem o recebimento de seus tributos, 
possibilitando aplicação das receitas públicas em favor dos administrados, seja na 
área de educação, saúde ou esporte. 
 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 

 
 

 

SALA DAS COMISSÕES; 13 DE AGOSTO DE 2.013. 

 

 

__________________________________ 
PRESIDENTE: IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 

 

 

__________________________________ 
      MEMBRO:JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO   

 
 

__________________________________ 
     MEMBRO: REFAEL FELIPPE CELESTE BEGA 

 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : IRENE CRISTINA DELTREJO COSTA UDENAL   

MEMBRO  : JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO 

MEMBRO  : REFAEL FELIPPE CELESTE BEGA 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº. 410/2013 

INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :    “Dá nova redação ao artigo 7º, da Lei nº 0223/2005, de 
26 de outubro de 2005 e dá outras providências”. 
 

  

PARECER 
 

A matéria apresentada esta redigida em perfeita sintonia com 
a Lei Organica, Constituição Federal, bem como o regramento contido na Lei 
Federal 8.142/90, que versa sobre os Conselhos de Saúde. 

Registra-se, ainda, que o Conselho Municipal de Saúde é 
determinado pelo artigo 198, III da Constituição Federal, que prevê 
expressamente a participação popular nas ações voltadas na área de saúde, 
através da organização dos conselhos. 

Sendo assim, diante do atendimento do ordenamento jurídico 
vigente, somos favoráveis a aprovação do projeto na forma apresentada. 
 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 

 
 

 

SALA DAS COMISSÕES; 27 DE AGOSTO DE 2.013. 

 

__________________________________ 
PRESIDENTE: IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 

 

 

__________________________________ 
      MEMBRO:JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO   

 
 

__________________________________ 
     MEMBRO: REFAEL FELIPPE CELESTE BEGA 

 



 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : IRENE CRISTINA DELTREJO COSTA UDENAL   

MEMBRO  : JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO 

MEMBRO  : REFAEL FELIPPE CELESTE BEGA 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº. 411/2013 

INTERESSADO : Poder Executivo  

 
 

P A R E C E R 
 

A matéria apresentada esta redigida em perfeita sintonia com 
a Lei Organica, Constituição Federal, bem como o regramento contido na Lei 
Federal 12.305/10, que versa sobre as obrigações dos Municípios em 
gerenciarem seus resíduos sólidos. 

Sendo assim, diante do atendimento do ordenamento jurídico 
vigente, somos favoráveis a aprovação do projeto na forma apresentada. 
 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 

 
 

SALA DAS COMISSÕES; 09 DE SETEMBRO DE 2.013. 

 
 

 

 

__________________________________ 
PRESIDENTE: IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 

 

 

__________________________________ 
      MEMBRO:JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO   

 
 

__________________________________ 
     MEMBRO: REFAEL FELIPPE CELESTE BEGA 

 

 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : IRENE CRISTINA DELTREJO COSTA UDENAL   

MEMBRO  : JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO 

MEMBRO  : REFAEL FELIPPE CELESTE BEGA 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº. 412/2013 

INTERESSADO : Poder Executivo  

 
 

P A R E C E R 
 

O presente Projeto de Lei foi redigido dentro da moldura legal 
exigida pelas normas vigentes, estando assim dentro das exigências mínimas 
para seu conhecimento e aprovação. 

 

É certo, que a pretensão indicada neste projeto está 

perfeitamente evidenciada no artigo 37 da Constituição Federal, alterado 

pela Emenda Constitucional 19/98, o que lhe confere o atendimento dos 

princípios constitucionais, motivo pelo qual declinamos nossa expressa 

concordância. 
 
Sendo assim, diante do atendimento do ordenamento jurídico 

vigente, somos favoráveis a aprovação do projeto na forma apresentada. 
 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

SALA DAS COMISSÕES; 10 DE SETEMBRO DE 2.013. 

 

 

__________________________________ 
PRESIDENTE: IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 

 

 

__________________________________ 
      MEMBRO:JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO   

 
 

__________________________________ 
     MEMBRO: REFAEL FELIPPE CELESTE BEGA 

 

 



 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : IRENE CRISTINA DELTREJO COSTA UDENAL   

MEMBRO  : JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO 

MEMBRO  : REFAEL FELIPPE CELESTE BEGA 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº. 413/2013 

INTERESSADO : Poder Executivo  

 

P A R E C E R 
 

O presente Projeto de Lei foi redigido dentro da moldura legal 
exigida pelas normas vigentes, estando assim dentro das exigências mínimas 
para seu conhecimento e aprovação. 

 

É certo, que a pretensão indicada neste projeto está 

perfeitamente evidenciada no artigo 37 da Constituição Federal, alterado 

pela Emenda Constitucional 19/98, o que lhe confere o atendimento dos 

princípios constitucionais, motivo pelo qual declinamos nossa expressa 

concordância. 
 
Sendo assim, diante do atendimento do ordenamento jurídico 

vigente, somos favoráveis a aprovação do projeto na forma apresentada. 
 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

SALA DAS COMISSÕES; 10 DE SETEMBRO DE 2.013. 

 
 

__________________________________ 
PRESIDENTE: IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 

 

 

__________________________________ 
      MEMBRO:JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO   

 
 

__________________________________ 
     MEMBRO: REFAEL FELIPPE CELESTE BEGA 

 



 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : IRENE CRISTINA DELTREJO COSTA UDENAL   

MEMBRO  : JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO 

MEMBRO  : REFAEL FELIPPE CELESTE BEGA 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei Complementar nº. 414/2013 

INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :    “Dispõe sobre Instituição e Regulamentação da 
Avaliação Especial de Desempenho dos Funcionários e Servidores da Prefeitura 
Municipal de Anhumas, durante o Estágio Probatório, conforme dispõe o artigo 32 
do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Anhumas (lei 005/93) e Artigo 
41 § 4º da Constituição Federal, com a nova redação dada pela Emenda 
Complementar Nº 19/98, revogando a Lei Complementar nº 179/2003 de 24 de 
Setembro 2003.” 
 

PARECER 
 

A matéria apresentada esta redigida dentro dos moldes legais 
mínimos exigidos pela legislação vigente, estando em consonância com a Lei 
Organica Municipal e Constituição Federal. 

Além do que, atende prontamente os preceitos contidos na 
Emenda Constitucional 19/98, relacionado ao princípio da eficiência que deve 
nortear os serviços públicos. 

Sendo assim, diante do atendimento do ordenamento jurídico 
vigente, somos favoráveis a aprovação do projeto na forma apresentada. 
 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

SALA DAS COMISSÕES; 24 DE SETEMBRO DE 2.013. 

 

__________________________________ 
PRESIDENTE: IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 

 

 

__________________________________ 
      MEMBRO:JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO   

 
 

__________________________________ 
     MEMBRO: REFAEL FELIPPE CELESTE BEGA 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : IRENE CRISTINA DELTREJO COSTA UDENAL   

MEMBRO  : JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO 

MEMBRO  : REFAEL FELIPPE CELESTE BEGA 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº. 415/2013 

INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :    “Ratifica o Protocolo de Intenções firmado pelo 
Município de Anhumas – SP, com a finalidade de constituir um Consórcio Público, 
nos termos da Lei Federal nº. 11.107, de 06 de abril de 2005 e dá outras 
providencias.” 
 
 

  

PARECER 
 

A matéria apresentada atende a legislação em vigor, esta 
redigida dentro padrões mínimos para seu conhecimento, bem como encontra 
previsão expressa na Lei Federal 11.107/2005. 

  
Sendo assim, diante do atendimento do ordenamento jurídico 

vigente, somos favoráveis a aprovação do projeto na forma apresentada. 
 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

 

SALA DAS COMISSÕES; 24 DE SETEMBRO DE 2.013. 

 

 

__________________________________ 
PRESIDENTE: IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 

 

 

__________________________________ 
      MEMBRO:JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO   

 

__________________________________ 
     MEMBRO: REFAEL FELIPPE CELESTE BEGA 

 

 

 



 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : IRENE CRISTINA DELTREJO COSTA UDENAL   

MEMBRO  : JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO 

MEMBRO  : REFAEL FELIPPE CELESTE BEGA 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº. 416/2013 

INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :    “Dispõe sobre alteração de denominação de cargo em 
comissão, acrescido pela  Lei 231/2006, de 15 de fevereiro de 2006 e dá outras 
providências.” 
 

  

PARECER 
 

O conteúdo do projeto em tela está em conformidade com as 
regras jurídicas que norteiam a criação, alteração e modificação dos cargos 
comissionados, especialmente aquelas contidas no artigo 37 da Constituição 
Federal. 

Ademais, a intenção do Executivo Municipal é apenas a 
alteração da nomenclatura do cargo. 

 
Sendo assim, diante do atendimento do ordenamento jurídico 

vigente, somos favoráveis a aprovação do projeto na forma apresentada. 
 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 
 

SALA DAS COMISSÕES; 24 DE SETEMBRO DE 2.013. 

 

__________________________________ 
PRESIDENTE: IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 

 

__________________________________ 
      MEMBRO:JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO   

 

__________________________________ 
     MEMBRO: REFAEL FELIPPE CELESTE BEGA 

 

 

 

 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : IRENE CRISTINA DELTREJO COSTA UDENAL   

MEMBRO  : JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO 

MEMBRO  : REFAEL FELIPPE CELESTE BEGA 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº. 418/2013 

INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :    “Acrescenta número de vaga para o cargo publico de 
Farmacêutico, provimento efetivo, alterando o Anexo II da Lei Municipal nº 052/99 
de 11 de maio de 1999 e suas alterações, e da outras providencias”. 

  

PARECER 
 

O presente Projeto de Lei foi redigido dentro da moldura legal 
exigida pelas normas vigentes, estando assim dentro das exigências mínimas 
para seu conhecimento e aprovação. 

É certo, que a pretensão indicada neste projeto está 
perfeitamente evidenciada no artigo 37 da Constituição Federal, alterado pela 
Emenda Constitucional 19/98, o que lhe confere o atendimento dos princípios 
constitucionais, motivo pelo qual declinamos nossa expressa concordância. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 
 

SALA DAS COMISSÕES; 22 DE OUTUBRO DE 2.013. 

 

__________________________________ 
PRESIDENTE: IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 

 

__________________________________ 
      MEMBRO:JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO   

 

__________________________________ 
     MEMBRO: REFAEL FELIPPE CELESTE BEGA 

 

 

 

 

 

 



 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : IRENE CRISTINA DELTREJO COSTA UDENAL   

MEMBRO  : JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO 

MEMBRO  : REFAEL FELIPPE CELESTE BEGA 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº. 417/2013 

INTERESSADO : Poder Executivo  

ASSUNTO                 :     “Dispõe sobre: ESTIMA A RECEITA E FIXA A 

DESPESA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2.013”.  

 
 

PARECER 
       

Analisando a proposta apresentada pelo Executivo, 
constatamos que a mesma esta redigida dentro dos preceitos Legais e 
Constitucionais, especialmente as regras elencadas na Lei de Responsabilidade 
Fiscal, Lei de Contabilidade Pública e Constituição Federal. 

Revela-se, ainda que os requisitos mínimos elencados na Lei 
de Contabilidade Pública estão perfeitamente evidenciados, bem como as 
previsões orçamentárias atendem ao interesse da população em geral, 
contemplando Saúde, Educação, Esporte, Cultura e Lazer, investimentos e 
manutenção da máquina pública, conforme anseios dos anhumenses aflorados na 
Audiência Pública. 

Desta sorte, somos favoráveis à sua aprovação na forma 
apresentada. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 
 

SALA DAS COMISSÕES;  DE NOVEMBRO DE 2.013. 

 

__________________________________ 
PRESIDENTE: IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 

 

__________________________________ 
      MEMBRO:JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO   

 

__________________________________ 
     MEMBRO: REFAEL FELIPPE CELESTE BEGA 

 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : IRENE CRISTINA DELTREJO COSTA UDENAL   

MEMBRO  : JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO 

MEMBRO  : REFAEL FELIPPE CELESTE BEGA 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº. 419/2013 

INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :    “Dispõe sobre: Altera metas e valores ao PPA 
2010/2013 e LDO para o exercício de 2013, abre crédito adicional suplementar e 
dá outras providencias . 
  

 
 

PARECER 
       

Analisando a proposta apresentada pelo Executivo esta 

redigida na forma correta, atende os preceitos contidos no artigo 41, I da Lei 

4.320/64 e ainda o artigo 89, § 1º, I da Lei Organica Municipal. 
Dessa forma, verifica-se que todos os requisitos mínimos para 

apreciação desta Douta Casa de leis, estão presentes, merecendo assim a 
analise do Plenário. 

Desta sorte, somos favoráveis à sua aprovação na forma 
apresentada. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 
 

SALA DAS COMISSÕES; 26 DE NOVEMBRO DE 2.013. 

 

__________________________________ 
PRESIDENTE: IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 

 

__________________________________ 
      MEMBRO:JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO   

 

__________________________________ 
     MEMBRO: REFAEL FELIPPE CELESTE BEGA 

 

 

 



 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : IRENE CRISTINA DELTREJO COSTA UDENAL   

MEMBRO  : JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO 

MEMBRO  : REFAEL FELIPPE CELESTE BEGA 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº. 420/2013 

INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :    “Dispõe sobre alterações no Código Tributário do 
Município de Anhumas, Lei nº 049/98, de 29 de dezembro de 1998, com criação 
da UFM (Unidade Fiscal do Município), em substituição a UFIR, atualização da 
Planta Genérica de Valores, da lista de serviços e alíquotas, referentes ao ISS – 
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza e das taxas decorrentes do efetivo 
exercício do poder de polícia administrativa e dá outras providências”. 
 

PARECER 
      

Analisando a proposta apresentada pelo Executivo, 
verificamos que o mesmo preenche todos os requisitos legais, esta redigido de 

forma correta e em conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Constituição 

Federal e Código Tributário Nacional. 
Além do que, a vontade do Executivo atendeu especialmente 

o artigo 150, III, letra “b” da Constituição Federal, que prevê expressamente 

que nenhum imposto sofrerá instituído ou alterado sem observância do 

princípio da anterioridade tributária. 
Na verdade, a anterioridade tributária se configura como 

garantia assegurada ao contribuinte, direito fundamental do cidadão, e que, 
portanto, se reveste da qualidade de cláusula pétrea da Constituição, não 
podendo ser suprimida nem mesmo através de emenda constitucional. 

Desta sorte, somos favoráveis à sua aprovação na forma 
apresentada. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

SALA DAS COMISSÕES; 26 DE NOVEMBRO DE 2.013. 

__________________________________ 
PRESIDENTE: IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 

__________________________________ 
      MEMBRO:JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO   

__________________________________ 
     MEMBRO: REFAEL FELIPPE CELESTE BEGA 

http://www.direitoeleis.com.br/Contribuinte
http://www.direitoeleis.com.br/index.php?title=Direito_fundamental&action=edit&redlink=1
http://www.direitoeleis.com.br/index.php?title=Cl%C3%A1usula_p%C3%A9trea&action=edit&redlink=1
http://www.direitoeleis.com.br/index.php?title=Emenda_constitucional&action=edit&redlink=1


COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : IRENE CRISTINA DELTREJO COSTA UDENAL   

MEMBRO  : JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO 

MEMBRO  : REFAEL FELIPPE CELESTE BEGA 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº. 421/2013 

INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :    “Dispõe sobre incorporação de área ao perímetro 
urbano e dá outras providências”. 
 
  

PARECER 
       

A redação do presente Projeto de Lei, está dentro dos 
padrões e normas legais e constitucionais, sem prejuízo do fato de que atende ao 
interesse público local. 

 
Desta sorte, somos favoráveis à sua aprovação na forma 

apresentada. 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 
 

SALA DAS COMISSÕES; 26  DE NOVEMBRO DE 2.013. 

 

__________________________________ 
PRESIDENTE: IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 

 

__________________________________ 
      MEMBRO:JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO   

 

__________________________________ 
     MEMBRO: REFAEL FELIPPE CELESTE BEGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : IRENE CRISTINA DELTREJO COSTA UDENAL   

MEMBRO  : JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO 

MEMBRO  : REFAEL FELIPPE CELESTE BEGA 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº. 422/2013 

INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :    “Altera e acrescenta dispositivos à Lei nº. 281, de 27 de 
fevereiro de 2008, que “Institui o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério 
Público do Município de Anhumas e dá providências correlatas”. 
 
  

PARECER 
       

A redação do presente Projeto de Lei, está dentro dos 
padrões e normas legais e princípios  constitucionais, sem prejuízo do fato de que 
atende ao interesse público. 

Além do que, conforme preconiza o artigo 70 da Lei Organica, 
toda alteração, vantagem de qualquer natureza só poderão ser concedidas por lei 
e quando atendam efetivamente ao interesse público e exigências dos serviços. 

No caso em testilha, a nova legislação que norteia os serviços 
do magistério e que deve ser observada pelos Municípios, exige a adequação 
indicada no projeto sob análise. 

 
Desta sorte, somos favoráveis à sua aprovação na forma 

apresentada. 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 
 

SALA DAS COMISSÕES; 10 DE DEZEMBRO DE 2.013. 

 

__________________________________ 
PRESIDENTE: IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 

 

__________________________________ 
      MEMBRO:JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO   

 

__________________________________ 
     MEMBRO: REFAEL FELIPPE CELESTE BEGA 

 



 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : IRENE CRISTINA DELTREJO COSTA UDENAL   

MEMBRO  : JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO 

MEMBRO  : REFAEL FELIPPE CELESTE BEGA 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº. 423/2013 

INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :    “Acrescenta número de vaga para o cargo publico de 
Enfermeiro, provimento efetivo, alterando o Anexo II da Lei Municipal nº 052/99, 
de 11 de maio de 1999 e suas alterações, e dá outras providencias”. 
 
  

PARECER 
       

O presente Projeto de Lei foi redigido dentro da moldura legal 
exigida pelas normas vigentes, estando assim dentro das exigências mínimas 
para seu conhecimento e aprovação. 

É certo, que a pretensão indicada neste projeto está 
perfeitamente evidenciada no artigo 37 da Constituição Federal, alterado pela 
Emenda Constitucional 19/98, o que lhe confere o atendimento dos princípios 
constitucionais, motivo pelo qual declinamos nossa expressa concordância. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 
 

SALA DAS COMISSÕES; 10  DE DEZEMBRO DE 2.013. 

 

__________________________________ 
PRESIDENTE: IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 

 

__________________________________ 
      MEMBRO:JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO   

 

__________________________________ 
     MEMBRO: REFAEL FELIPPE CELESTE BEGA 

 

 

 

 

 

 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : IRENE CRISTINA DELTREJO COSTA UDENAL   

MEMBRO  : JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO 

MEMBRO  : REFAEL FELIPPE CELESTE BEGA 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 424/2014 

INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :    “Dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos 
dos servidores públicos municipais e dos Agentes Políticos do Poder Executivo, 
do Município de Anhumas – SP e dá outras providências”. 
 

  

PARECER 
 

O presente projeto é bastante oportuno e estando 
redigido dentro dos preceitos legais e constitucionais, emitimos nosso parecer 
favorável à sua aprovação. 

Neste particular, vale deixar registrado que a pretensão 
traduzida neste projeto encontra amparo na Carta Magna, qual seja o artigo 37, 
atendendo assim ao princípio da legalidade que norteia os atos administrativos. 

Ademais, os documentos encartados pelo 
Departamento de Contabilidade demonstram que as exigências contidas na Lei de 
Responsabilidade Fiscal, artigos 16 a 18 estão devidamente contemplados, 
declinando assim reconhecer na aprovação da pretensão do projeto. 
   Desta sorte, somos favoráveis à sua aprovação na forma 

apresentada. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 

SALA DAS COMISSÕES; 11 DE FEVEREIRO DE 2.014. 

  

__________________________________ 
PRESIDENTE: IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 

 

__________________________________ 
      MEMBRO:JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO   

 

__________________________________ 
     MEMBRO: REFAEL FELIPPE CELESTE BEGA 

 

 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : IRENE CRISTINA DELTREJO COSTA UDENAL   

MEMBRO  : JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO 

MEMBRO  : REFAEL FELIPPE CELESTE BEGA 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº. 425/2014 

INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :    “Dispõe sobre incorporação de área ao perímetro 
urbano de Anhumas e dá outras providências”. 
 
  

PARECER 
       

A redação do presente Projeto de Lei, está dentro dos 
padrões e normas legais e constitucionais, sem prejuízo do fato de que atende ao 
interesse público local. 

 
Desta sorte, somos favoráveis à sua aprovação na forma 

apresentada. 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 
 

SALA DAS COMISSÕES; 11 DE FEVEREIRO DE 2.014. 

 

__________________________________ 
PRESIDENTE: IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 

 

__________________________________ 
      MEMBRO:JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO   

 

__________________________________ 
     MEMBRO: REFAEL FELIPPE CELESTE BEGA 

 

 

 

 

 

 



 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : IRENE CRISTINA DELTRJO COSTA UDENAL  

MEMBRO  : JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO 

MEMBRO  : RAFAEL FELIPPE CELESTE BEGA 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 426/2.014 

INTERESSADO : Poder Legislativo 

ASSUNTO                 :    Dispõe sobre: “Revisão geral anual dos subsídios dos 
Vereadores e concessão de revisão e reajuste da remuneração do quadro de 
pessoal do Poder Legislativo e da outras providências”. 
 

 

PARECER 
  

O presente projeto é bastante oportuno e estando 
redigido dentro dos preceitos legais e constitucionais, emitimos nosso parecer 
favorável à sua aprovação. 

 
Neste particular, vale deixar registrado que a pretensão 

traduzida neste projeto encontra amparo na Carta Magna, qual seja o artigo 37, X, 
atendendo assim ao princípio da legalidade que norteia os atos administrativos. 

 
      È o nosso parecer. 

 

 

SALA DAS COMISSÕES; 11 DE FEVEREIRO DE 2.014. 

  

 

__________________________________ 
PRESIDENTE: IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 

 

__________________________________ 
      MEMBRO: JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO  

 
 

_________________________________ 
     MEMBRO: RAFAEL FELIPPE CELESTE BEGA  

 

 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : IRENE CRISTINA DELTRJO COSTA UDENAL  

MEMBRO  : JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO 

MEMBRO  : RAFAEL FELIPPE CELESTE BEGA 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 428/2.014 

INTERESSADO : Poder Executivo 

ASSUNTO                 :    “Dispõe sobre alteração na Estrutura Administrativa do 
Município de Anhumas, alterando a Lei nº 52/1999, de 11 de maio de 1999, e 
anexo II, com a criação de cargo de provimento efetivo e sua atribuição, e dá 
outras providências”. 
 
 

 

PARECER 
  

O presente Projeto de Lei foi redigido dentro da moldura legal 
exigida pelas normas vigentes, estando assim dentro das exigências mínimas 
para seu conhecimento e aprovação. 

É certo, que a pretensão indicada neste projeto está 
perfeitamente evidenciada no artigo 37 da Constituição Federal, alterado pela 
Emenda Constitucional 19/98, o que lhe confere o atendimento dos princípios 
constitucionais, motivo pelo qual declinamos nossa expressa concordância. 
     È o nosso parecer. 

 

 

SALA DAS COMISSÕES; 08 DE ABRIL DE 2.014. 

  

 

__________________________________ 
PRESIDENTE: IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 

 

__________________________________ 
      MEMBRO: JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO  

 
 

_________________________________ 
     MEMBRO: RAFAEL FELIPPE CELESTE BEGA  

 

 



 

 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : IRENE CRISTINA DELTRJO COSTA UDENAL  

MEMBRO  : JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO 

MEMBRO  : RAFAEL FELIPPE CELESTE BEGA 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 429/2.014 

INTERESSADO : Poder Executivo 

ASSUNTO                 :    “Institui incentivo, com pagamento de gratificação a  
Dentista e Auxiliar Odontológico, com atuação na Equipe de Saúde Bucal, e da 
outras providencias.” 

 
 

 

PARECER 
  

De pronto, há que ficar evidenciado que a pretensão do 
Executivo está amparada no  artigo 48, IV da Lei Organica, onde determina que é 
de competência do executivo a manutenção dos cargos públicos, bem como rever 
os incentivos necessários para o bom desenvolvimento das funções públicas. 

Sendo assim, somos favoráveis a pretensão aflorada 
no projeto em analise, por atender a legislação competente. 

 
      È o nosso parecer. 

 

 

SALA DAS COMISSÕES; 08 DE ABRIL DE 2.014. 

  

 

__________________________________ 
PRESIDENTE: IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 

 

__________________________________ 
      MEMBRO: JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO  

 
 

_________________________________ 
     MEMBRO: RAFAEL FELIPPE CELESTE BEGA  

 



 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : IRENE CRISTINA DELTRJO COSTA UDENAL  

MEMBRO  : JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO 

MEMBRO  : RAFAEL FELIPPE CELESTE BEGA 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 430/2.014 

INTERESSADO : Poder Executivo 

ASSUNTO                 :    “Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar 
Convênio com o Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento, objetivando o recebimento, em doação, de bens e 
obras necessárias a sua respectiva instalação, referentes a programas ligados à 
agricultura e abastecimento”. 
 

PARECER 
  

O presente projeto de Lei foi apresentado em conformidade 
com as normas vigentes, motivo pelo qual somos favoráveis à sua aprovação na 
forma apresentada. 

Vale trazer a baila também que a pretensão do Executivo 
encontra  total amparo no ordenamento jurídico vigente, sem prejuízo da previsão 
em nossa Lei Orgânica, que estabelece que são atribuições do Prefeito celebrar 

ou autorizar convênios ou acordos, contidos no artigo 48, inciso X, exatamente o 
que se pretende no projeto em fomento. 
     È o nosso parecer. 

 

 

SALA DAS COMISSÕES; 08 DE ABRIL DE 2.014. 

  

 

__________________________________ 
PRESIDENTE: IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 

 

__________________________________ 
      MEMBRO: JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO  

 
 

_________________________________ 
     MEMBRO: RAFAEL FELIPPE CELESTE BEGA  

 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : IRENE CRISTINA DELTRJO COSTA UDENAL  

MEMBRO  : JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO 

MEMBRO  : RAFAEL FELIPPE CELESTE BEGA 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 432/2.014 

INTERESSADO : Poder Executivo 

ASSUNTO                 :    “Cria o Conselho Municipal de Políticas Culturais de 
Anhumas e dá outras providências” 
 

PARECER 
  

O presente projeto de Lei foi redigido de forma correta, 
contemplado pelos requisitos mínimos de técnica legislativa, sem contar que esta 
em sintonia com o determinado no artigo 124 da Lei Orgânica Municipal. 

Assim sendo, face ao atendimento integral dos princípios que 
regem a matéria, somos favoráveis a sua aprovação da forma apresentada. 

 
     È o nosso parecer. 

 

 

SALA DAS COMISSÕES; 13 DE MAIO DE 2.014. 

  

 

__________________________________ 
PRESIDENTE: IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 

 

__________________________________ 
      MEMBRO: JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO  

 
 

_________________________________ 
     MEMBRO: RAFAEL FELIPPE CELESTE BEGA  

 

 

 

 

 

 



 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : IRENE CRISTINA DELTRJO COSTA UDENAL  

MEMBRO  : JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO 

MEMBRO  : RAFAEL FELIPPE CELESTE BEGA 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 433/2.014 

INTERESSADO : Poder Executivo 

ASSUNTO                 :    “Dispõe sobre a criação do Sistema Municipal de 
Cultura de Anhumas, seus princípios, objetivos, estrutura, organização, gestão, 
interrelações, entre os seus componentes, recursos humanos, financiamentos e 
dá outras providências”. 

PARECER 
  

O presente projeto de Lei foi redigido de forma correta, 
contemplado pelos requisitos mínimos de técnica legislativa, sem contar que esta 
em sintonia com o determinado no artigo 124 da Lei Orgânica Municipal. 

Vale destacar, que o incentivo a manifestação cultural é de 
suma importância para fortalecer as raízes de nossa cidade e região, o que 
importe reconhecer na pertinência do projeto. 

Assim sendo, face ao atendimento integral dos princípios que 
regem a matéria, somos favoráveis a sua aprovação da forma apresentada. 

 

 

SALA DAS COMISSÕES; 13 DE MAIO DE 2.014. 

  

 

__________________________________ 
PRESIDENTE: IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 

 

__________________________________ 
      MEMBRO: JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO  

 
 

_________________________________ 
     MEMBRO: RAFAEL FELIPPE CELESTE BEGA  

 

 

 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : IRENE CRISTINA DELTRJO COSTA UDENAL  

MEMBRO  : JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO 

MEMBRO  : RAFAEL FELIPPE CELESTE BEGA 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 434/2.014 

INTERESSADO : Poder Executivo 

ASSUNTO                 :    “Dispõe sobre alteração da Lei nº 0197/2004, de 23 de 
junho de 2004, Convênio com a APAE, de Regente Feijó, dando nova redação ao 
§ 1º, do art. 1º e às clausulas 3ª e 5ª, do Anexo I, e dá outras providências.” 
 

PARECER 
  

O presente projeto de Lei está redigido dentro das moldurais 
legais que regem a matéria, sendo por tal motivo, contemplado pela legalidade da 
pretensão do Executivo. 

Além do que, é obrigação do Poder Público promover o bem 
estar das pessoas portadores de necessidades especiais, sendo de suma 
importância que o Município detenha parceiros com aptidão técnica e estrutural 
para atender os nossos munícipes especiais. 

Sendo assim, opinamos pela aprovação do projeto de autoria 
do Executivo na forma original. 
     È o nosso parecer. 

 

 

SALA DAS COMISSÕES; 13 DE MAIO DE 2.014. 

  

 

__________________________________ 
PRESIDENTE: IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 

 

__________________________________ 
      MEMBRO: JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO  

 
 

_________________________________ 
     MEMBRO: RAFAEL FELIPPE CELESTE BEGA  

 

 

 



 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : IRENE CRISTINA DELTRJO COSTA UDENAL  

MEMBRO  : JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO 

MEMBRO  : RAFAEL FELIPPE CELESTE BEGA 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 435/2.014 

INTERESSADO : Poder Executivo 

ASSUNTO                 :    “Dispõe sobre a revisão, geral anual dos vencimentos 
dos servidores públicos municipais, do Quadro do Magistério, apenas, dos cargos 
das classes de Suporte Pedagógico, do artigo 4º, inciso II, da Lei nº 0281/2008, 
de 27 de fevereiro de 2008 e suas alterações, e dá outras providências”. 
 

PARECER 
  

O presente projeto é bastante oportuno e estando 
redigido dentro dos preceitos legais e constitucionais, emitimos nosso parecer 
favorável à sua aprovação. 

Neste particular, vale deixar registrado que a pretensão 
traduzida neste projeto encontra amparo na Carta Magna, qual seja o artigo 37, 
atendendo assim ao princípio da legalidade que norteia os atos administrativos. 

Ademais, os documentos encartados pelo 
Departamento de Contabilidade demonstram que as exigências contidas na Lei de 
Responsabilidade Fiscal, artigos 16 a 18 estão devidamente contemplados, 
declinando assim reconhecer na aprovação da pretensão do projeto. 
   Desta sorte, somos favoráveis à sua aprovação na forma 

apresentada. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão 

 

SALA DAS COMISSÕES; 13 DE MAIO DE 2.014. 

  

__________________________________ 
PRESIDENTE: IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 

 

__________________________________ 
      MEMBRO: JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO  

 

_________________________________ 
     MEMBRO: RAFAEL FELIPPE CELESTE BEGA  



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : IRENE CRISTINA DELTRJO COSTA UDENAL  

MEMBRO  : JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO 

MEMBRO  : RAFAEL FELIPPE CELESTE BEGA 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 436/2.014 

INTERESSADO : Poder Legislativo 

ASSUNTO                 :    “Dispõe sobre; “Responsabilidade das Concessionárias 
pelo conserto de buracos e valas em vias e passeios públicos, jardins, praças e 
congêneres e dá outras providências” 
 

PARECER 
  

O presente projeto de lei está redigido dentro dos 
parâmetros legais para apreciação da matéria. 

Além do que, atende as determinações contidas no 

artigo 64 da Lei Orgânica Municipal, sendo assim, passível de apreciação por 
parte do Plenário desta Casa de Leis. 
    Desta sorte, somos favoráveis à sua aprovação na 

forma apresentada. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão 

 

SALA DAS COMISSÕES; 27 DE MAIO DE 2.014. 

  

 

__________________________________ 
PRESIDENTE: IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 

 

__________________________________ 
      MEMBRO: JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO  

 
 

_________________________________ 
     MEMBRO: RAFAEL FELIPPE CELESTE BEGA  

 

 

 

 



 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : IRENE CRISTINA DELTRJO COSTA UDENAL  

MEMBRO  : JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO 

MEMBRO  : RAFAEL FELIPPE CELESTE BEGA 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 431/2.014 

INTERESSADO : Poder Executivo 

ASSUNTO                 :    ESTABELECE AS DIRETRIZES A SEREM 

OBSERVADAS NA ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DO 

MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2.015 E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 
 

PARECER 
  

O presente projeto de Lei, que fixa as Diretrizes 
Orçamentárias do Município e orienta a elaboração da Lei Orçamentária anual, 
esta redigido nos termos da Constituição Federal, Art. 165, Parágrafo 2º, Lei nº 
4320/64 e Lei Orgânica do Município, e apresentado em conformidade com as 
normas vigentes, motivo pelo qual somos favoráveis à sua aprovação 

 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão 

 

SALA DAS COMISSÕES; 06 DE JUNHO DE 2.014. 

  

 

__________________________________ 
PRESIDENTE: IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 

 

__________________________________ 
      MEMBRO: JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO  

 
 

_________________________________ 
     MEMBRO: RAFAEL FELIPPE CELESTE BEGA  

 

 

 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : IRENE CRISTINA DELTRJO COSTA UDENAL  

MEMBRO  : JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO 

MEMBRO  : RAFAEL FELIPPE CELESTE BEGA 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei Complementar nº 437/2.014 

INTERESSADO : Poder Executivo 

ASSUNTO                 :    “Autoriza o Município a não ajuizar ações ou execuções 
fiscais de débitos de pequeno valor; dispõe sobre o cancelamento dos débitos que 
especifica, quando alcançados pela prescrição; autoriza a Fazenda Pública 
Municipal a celebrar acordo em processos administrativos e judiciais, e dá outras 
providências”. 
 

PARECER 
  

O presente projeto de lei está redigido dentro dos 
parâmetros legais para apreciação da matéria. 

Ademais, a intenção elencada no projeto de lei atende 
prontamente os preceitos contidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, em 
especial o artigo 14, parágrafo 3º, inciso II,  que prevê expressamente a 
possibilidade de não ajuizamento das ações para recebimento de valores de 
impostos que não ultrapassem o valor das custas processuais. 
    Desta sorte, somos favoráveis à sua aprovação na 

forma apresentada. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão 

 

SALA DAS COMISSÕES; 10 DE JUNHO DE 2.014. 

  

__________________________________ 
PRESIDENTE: IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 

 

__________________________________ 
      MEMBRO: JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO  

 
 

_________________________________ 
     MEMBRO: RAFAEL FELIPPE CELESTE BEGA  

 

 



 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : IRENE CRISTINA DELTRJO COSTA UDENAL  

MEMBRO  : JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO 

MEMBRO  : RAFAEL FELIPPE CELESTE BEGA 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 439/2.014 

INTERESSADO : Poder Executivo 

ASSUNTO                 :    “Dá nova redação ao artigo 7º, da Lei nº 0223/2005, de 
26 de outubro de 2005 e revoga a Lei 479/2013 de 28 de Agosto de 2013 e dá 
outras providências”. 
 

PARECER 
        

O presente Projeto de Lei foi redigido dentro da moldura legal 
exigida pelas normas vigentes, estando assim dentro das exigências mínimas 
para seu conhecimento e aprovação. 

Ademais, a pretensão elencada no presente Projeto atende o 
interesse público local, merecendo assim acolhimento de forma favorável à sua 
aprovação. 
 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão 

 

SALA DAS COMISSÕES; 10 DE JUNHO DE 2.014. 

  

 

__________________________________ 
PRESIDENTE: IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 

 

__________________________________ 
      MEMBRO: JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO  

 
 

_________________________________ 
     MEMBRO: RAFAEL FELIPPE CELESTE BEGA  

 

 

 

 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : IRENE CRISTINA DELTRJO COSTA UDENAL  

MEMBRO  : JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO 

MEMBRO  : RAFAEL FELIPPE CELESTE BEGA 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 440/2.014 

INTERESSADO : Poder Executivo 

ASSUNTO                 :    “Dispõe sobre a criação de cargo de Provimento em 
Comissão, alterando a Lei nº 052/99 – Estrutura Administrativa da Prefeitura 
Municipal de Anhumas e seu Anexo I e dá outras providências” 

 
 

PARECER 
        

O presente Projeto de Lei foi redigido dentro da moldura legal 
exigida pelas normas vigentes, estando assim dentro das exigências mínimas 
para seu conhecimento e aprovação. 

É certo, que a pretensão indicada neste projeto está 
perfeitamente evidenciada no artigo 37 da Constituição Federal, alterado pela 
Emenda Constitucional 19/98, o que lhe confere o atendimento dos princípios 
constitucionais, motivo pelo qual declinamos nossa expressa concordância. 

 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 

SALA DAS COMISSÕES; 24 DE JUNHO DE 2.014. 

  

 

__________________________________ 
PRESIDENTE: IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 

 

__________________________________ 
      MEMBRO: JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO  

 
 

_________________________________ 
     MEMBRO: RAFAEL FELIPPE CELESTE BEGA  

 

 

 

 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : IRENE CRISTINA DELTRJO COSTA UDENAL  

MEMBRO  : JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO 

MEMBRO  : RAFAEL FELIPPE CELESTE BEGA 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 441/2.014 

INTERESSADO : Poder Executivo 

ASSUNTO                 :    “Acrescenta número de vagas para o cargo publico de 
Educador Social, provimento efetivo, alterando o Anexo II, da Lei Municipal nº 
052/99, de 11 de maio de 1999 e suas alterações, e dá outras providencias”. 

 

PARECER 
        

O presente Projeto de Lei foi redigido dentro da moldura legal 
exigida pelas normas vigentes, estando assim dentro das exigências mínimas 
para seu conhecimento e aprovação. 

É certo, que a pretensão indicada neste projeto está 
perfeitamente evidenciada no artigo 37 da Constituição Federal, alterado pela 
Emenda Constitucional 19/98, o que lhe confere o atendimento dos princípios 
constitucionais, motivo pelo qual declinamos nossa expressa concordância. 

 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 

 

SALA DAS COMISSÕES; 24 DE JUNHO DE 2.014. 

  

 

__________________________________ 
PRESIDENTE: IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 

 

__________________________________ 
      MEMBRO: JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO  

 
 

_________________________________ 
     MEMBRO: RAFAEL FELIPPE CELESTE BEGA  

 

 

 

 



 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : IRENE CRISTINA DELTRJO COSTA UDENAL  

MEMBRO  : JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO 

MEMBRO  : RAFAEL FELIPPE CELESTE BEGA 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 442/2.014 

INTERESSADO : Poder Executivo 

ASSUNTO                 :    “Autoriza o Município de Anhumas a receber  em 
caução, por escritura publica, lotes de terrenos, do Loteamento particular  
“Residencial  João Menossi”, em implantação, declarando-o, ainda, de interesse 
social, nos termos da Lei Federal nº 6.766/79,  e dá outras providências”. 

 

PARECER 
      

O presente Projeto de Lei foi redigido dentro da moldura legal 
exigida pelas normas vigentes, estando assim dentro das exigências mínimas 
para seu conhecimento e aprovação. 

É certo, que o recebimento de caução mediante escritura 
pública em quantia suficiente para a execução das obras de infra-estrutura, 
mostra suficientemente aceitável pelo Poder Público e garantia de que as 
referidas obras serão de qualquer forma providenciadas no loteamento pretendido 
pela Loteadora. 

Ademais, a Lei Federal 6.766/79 prevê expressamente a 
possibilidade de recebimento de caução  real para garantia da execução das 
obras de infra-estrutura, o que proporcionará segurança tanto para o Poder 
Público quanto para os futuros adquirentes dos terrenos pertencentes ao 
Loteamento. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

SALA DAS COMISSÕES; 16 DE JULHO DE 2.014. 

  

__________________________________ 
PRESIDENTE: IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 

 

__________________________________ 
      MEMBRO: JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO  

 
 

_________________________________ 
     MEMBRO: RAFAEL FELIPPE CELESTE BEGA  



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : IRENE CRISTINA DELTRJO COSTA UDENAL  

MEMBRO  : JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO 

MEMBRO  : RAFAEL FELIPPE CELESTE BEGA 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 443/2.014 

INTERESSADO : Poder Executivo 

ASSUNTO                 :    “Dispõe sobre alteração na Estrutura Administrativa do 
Município, alterando a Lei nº 52/1999 e anexo II, com a criação do cargo de 
provimento efetivo de Cozinheiro e dá outras providências”. 
 

 

PARECER 
        

O presente Projeto de Lei foi redigido dentro da moldura legal 
exigida pelas normas vigentes, estando assim dentro das exigências mínimas 
para seu conhecimento e aprovação. 

 
É certo, que a pretensão indicada neste projeto está 

perfeitamente evidenciada no artigo 37 da Constituição Federal, alterado pela 
Emenda Constitucional 19/98, o que lhe confere o atendimento dos princípios 
constitucionais, motivo pelo qual declinamos nossa expressa concordância. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 

 

SALA DAS COMISSÕES; 12 DE AGOSTOO DE 2.014. 

  

__________________________________ 
PRESIDENTE: IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 

 

 

__________________________________ 
      MEMBRO: JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO  

 
 

_________________________________ 
     MEMBRO: RAFAEL FELIPPE CELESTE BEGA  

 



 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : IRENE CRISTINA DELTRJO COSTA UDENAL  

MEMBRO  : JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO 

MEMBRO  : RAFAEL FELIPPE CELESTE BEGA 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 444/2.014 

INTERESSADO : Poder Legislativo 

ASSUNTO                 :    Dispõe sobre: “Proíbe em todo o território municipal, do 
município de Anhumas, quer urbano ou rural a instalação de Presídios, Casas 
para reformatório de menores, Presídios provisórios, Centro de Ressocialização e 
similares”  
 

PARECER 
        

Analisamos o presente projeto sob o aspecto formal e 
legal e não vislumbramos qualquer óbice. 

 
Referido dispositivo melhora e amplia a Lei ora em 

vigência,  disciplinando melhor a matéria. 
 
Nesse sentido, nada a se opor a aprovação nos moldes 

inicialmente apresentados. 
 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

 

SALA DAS COMISSÕES; 12 DE AGOSTO DE 2.014. 

  

__________________________________ 
PRESIDENTE: IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 

 

__________________________________ 
      MEMBRO: JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO  

 
 

_________________________________ 
     MEMBRO: RAFAEL FELIPPE CELESTE BEGA  

 

 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : IRENE CRISTINA DELTRJO COSTA UDENAL  

MEMBRO  : JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO 

MEMBRO  : RAFAEL FELIPPE CELESTE BEGA 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 445/2.014 

INTERESSADO : Poder Executivo 

ASSUNTO                 :    “Dispõe sobre alteração do art. 2º, da Lei 342/2009, de 
12 de agosto de 2009, vencimentos do cargo de medico, da Estratégia de Saúde 
da Família – ESF, e dá outras providências”. 

 

PARECER 
        

O presente Projeto de Lei foi redigido dentro da moldura legal 
exigida pelas normas vigentes, estando assim dentro das exigências mínimas 
para seu conhecimento e aprovação. 

 
É certo, que a pretensão indicada neste projeto está 

perfeitamente evidenciada no artigo 37 da Constituição Federal, alterado pela 
Emenda Constitucional 19/98, o que lhe confere o atendimento dos princípios 
constitucionais, motivo pelo qual declinamos nossa expressa concordância. 

 
Além do que, a necessidade dos médicos da Saúde da 

Família é de suma importância para aos anseios dos pacientes do SUS, sendo 
certo que o valor indicado no projeto em discussão reflete a média regional, o que 
faz reconhecer uma vez mais na legalidade e interesse público da pretensão do 
Chefe do Executivo Municipal. 

 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

SALA DAS COMISSÕES; 26 DE AGOSTOO DE 2.014. 

  

__________________________________ 
PRESIDENTE: IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 

 

__________________________________ 
      MEMBRO: JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO  

 

_________________________________ 
     MEMBRO: RAFAEL FELIPPE CELESTE BEGA  

 



 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : IRENE CRISTINA DELTRJO COSTA UDENAL  

MEMBRO  : JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO 

MEMBRO  : RAFAEL FELIPPE CELESTE BEGA 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 446/2.014 

INTERESSADO : Poder Executivo 

ASSUNTO                 :    “Dispõe sobre a criação de cargo de Provimento em 
Comissão, alterando a Lei nº 052/99 – Estrutura Administrativa da Prefeitura 
Municipal de Anhumas e seu Anexo I e dá outras providências” 

 

PARECER 
     

O presente Projeto de Lei foi redigido dentro da moldura legal 
exigida pelas normas vigentes, estando assim dentro das exigências mínimas 
para seu conhecimento e aprovação. 

 
É certo, que a pretensão indicada neste projeto está 

perfeitamente evidenciada no artigo 37 da Constituição Federal, alterado pela 
Emenda Constitucional 19/98, o que lhe confere o atendimento dos princípios 
constitucionais, motivo pelo qual declinamos nossa expressa concordância. 

 
Ademais, não é demasiado lembrar que procedimento 

licitatório é matéria tormentosa para o Poder Público, bem como motivo de 
inúmeros processos judiciais envolvendo desde empreiteiras até servidores 
públicos. 

Sendo assim, a atenção dispensada pelo Chefe do Executivo 
relacionado a tal setor, merece apreciação do legislativo, podendo o mesmo se 
valer de pessoas gabaritadas e que detenham conhecimento técnico na área de 
licitações públicas, aplicando assim nas aquisições de bens e serviços o que 
determina a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações. 

 

Nesse sentido, não é demasiado lembrar que a licitação 

destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e 

a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e será 

processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da 

legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, 

da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do 



julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos, devendo tais providencias 
serem adotadas por pessoas de confiança do Chefe do Executivo.  

 
Posto isto, a designação de um servidor para responder pelo 

Departamento de Licitações atente prontamente ao princípio da eficiência e da 
legalidade, o que nos faz reconhecer na aprovação do projeto, sem qualquer 
alteração. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

 

 

SALA DAS COMISSÕES; 26 DE AGOSTOO DE 2.014. 

  

 

__________________________________ 
PRESIDENTE: IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 

 

 

__________________________________ 
      MEMBRO: JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO  

 
 

_________________________________ 
     MEMBRO: RAFAEL FELIPPE CELESTE BEGA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : IRENE CRISTINA DELTRJO COSTA UDENAL  

MEMBRO  : JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO 

MEMBRO  : RAFAEL FELIPPE CELESTE BEGA 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 447/2.014 

INTERESSADO : Poder Executivo 

ASSUNTO                 :    “Institui o Programa de Pagamento por Serviços 
Ambientais – PPSA, autoriza a Prefeitura Municipal de Anhumas – SP, 
estabelecer convênios com o governo do Estado de São Paulo e outros órgãos e 
entidades, executar pagamento aos provedores de serviços ambientais, e da 
outras providencias.” 
 

PARECER 
  

O presente Projeto de Lei foi redigido dentro da moldura legal 
exigida pelas normas vigentes, estando assim dentro das exigências mínimas 
para seu conhecimento e aprovação. 

 
É certo, que a pretensão indicada neste projeto está 

perfeitamente evidenciada no artigo 37 da Constituição Federal, alterado pela 
Emenda Constitucional 19/98, o que lhe confere o atendimento dos princípios 
constitucionais, motivo pelo qual declinamos nossa expressa concordância. 

 
Além do que, a necessidade de aprimorarmos nossas leis em 

defesa do meio ambiente é assunto atual, merecedor de acolhimento pelo Poder 
Público, cumprindo assim com as determinações legais contidas na Lei Estadual 
13.798/2009. 

 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 

SALA DAS COMISSÕES; 23 DE SETEMBRO DE 2.014. 

  

__________________________________ 
PRESIDENTE: IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 

__________________________________ 
      MEMBRO: JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO  

_________________________________ 
     MEMBRO: RAFAEL FELIPPE CELESTE BEGA  



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : IRENE CRISTINA DELTRJO COSTA UDENAL  

MEMBRO  : JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO 

MEMBRO  : RAFAEL FELIPPE CELESTE BEGA 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 448/2.014 

INTERESSADO : Poder Executivo 

ASSUNTO                 :    “Dá nova redação aos artigos do Capitulo VI, da Lei nº 
391/2010, de 16 de setembro de 2010, ainda, aos incisos I, II e III do art. 35, nova 
redação ao art. 38 e revogando, ainda, a Lei nº 397/2010, de 14 de outubro de 
2010 e dá outras providências”. 

 

PARECER 
O presente Projeto de Lei foi redigido dentro da moldura legal 

exigida pelas normas vigentes, estando assim dentro das exigências mínimas 
para seu conhecimento e aprovação. 

 
É certo, que a pretensão indicada neste projeto está 

perfeitamente evidenciada no artigo 37 da Constituição Federal, alterado pela 
Emenda Constitucional 19/98, o que lhe confere o atendimento dos princípios 
constitucionais, motivo pelo qual declinamos nossa expressa concordância. 

 
Ademais, é obrigação do Poder Público zelar pela qualidade 

de vida de seus administrados, estando incluído nela a questão ambiental, sendo 
certo que somente através de regulamentação legal é que os investidores 
imobiliários terão a obrigação de arborizar áreas urbanas. 

 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 

SALA DAS COMISSÕES; 23 DE SETEMBRO DE 2.014. 

  

__________________________________ 
PRESIDENTE: IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 

 

__________________________________ 
      MEMBRO: JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO  

 

_________________________________ 
     MEMBRO: RAFAEL FELIPPE CELESTE BEGA  

 

 



 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : IRENE CRISTINA DELTRJO COSTA UDENAL  

MEMBRO  : JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO 

MEMBRO  : RAFAEL FELIPPE CELESTE BEGA 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 449/2.014 

INTERESSADO : Poder Executivo 

ASSUNTO                 :    “Dispõe sobre a criação de cargos de Provimento em 
Comissão, alterando a Lei nº 052/1999 – Estrutura Administrativa da Prefeitura 
Municipal de Anhumas e seu Anexo II, revogando as Leis 506/2014 e 512/2014 e 
dá outras providências” 

 

PARECER 
      

O presente Projeto de Lei foi redigido dentro da moldura legal 
exigida pelas normas vigentes, estando assim dentro das exigências mínimas 
para seu conhecimento e aprovação. 

 
É certo, que a pretensão indicada neste projeto está 

perfeitamente evidenciada no artigo 37 da Constituição Federal, alterado pela 
Emenda Constitucional 19/98, o que lhe confere o atendimento dos princípios 
constitucionais, motivo pelo qual declinamos nossa expressa concordância. 

Ademais, a Constituição Federal prevê que a investidura em 
cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de 
provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do 

cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para 

cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

SALA DAS COMISSÕES; 23 DE SETEMBRO DE 2.014. 

  

__________________________________ 
PRESIDENTE: IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 

 

__________________________________ 
      MEMBRO: JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO  

 

_________________________________ 
     MEMBRO: RAFAEL FELIPPE CELESTE BEGA  



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : IRENE CRISTINA DELTRJO COSTA UDENAL  

MEMBRO  : JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO 

MEMBRO  : RAFAEL FELIPPE CELESTE BEGA 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 451/2.014 

INTERESSADO : Poder Executivo 

ASSUNTO                 :    “Dispõe Sobre: Altera a Lei Municipal nº 477/2013, de 
14 de Agosto de 2013, que trata da expansão do sistema viário do Município de 
Anhumas e dá outras providências”. 

 

PARECER 
 

O presente Projeto de Lei foi redigido dentro da moldura legal 
exigida pelas normas vigentes, estando assim dentro das exigências mínimas 
para seu conhecimento e aprovação. 

Registra-se, que a Constituição Federal e a Lei Orgânica são 
claras no sentido de que competência exclusivas do Município legislarem sobre as 
questões viárias do território urbano sob sua jurisdição. 

Desta feita, atendimento ao princípio da legalidade, a 
pretensão aflorada pelo Executivo no projeto sob análise merece ser acolhido pelo 
Poder Legislativo, especialmente pelo fato de que atende as determinações da 
legislação vigente. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão  

 

SALA DAS COMISSÕES; 14 DE OUTUBRO DE 2.014. 

  

__________________________________ 
PRESIDENTE: IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 

 

__________________________________ 
      MEMBRO: JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO  

 

_________________________________ 
     MEMBRO: RAFAEL FELIPPE CELESTE BEGA  

 

 

 

 



 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : IRENE CRISTINA DELTRJO COSTA UDENAL  

MEMBRO  : JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO 

MEMBRO  : RAFAEL FELIPPE CELESTE BEGA 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei Complementar nº 452/2.014 

INTERESSADO : Poder Executivo 

ASSUNTO                 :    “Dispõe Sobre: a atualização do perímetro urbano do 
Município de Anhumas, revogando a Lei Municipal nº 09/1955, de 28 de abril de 
1955, e todas as demais Leis que tratam de incorporação de área e dá outras 
providências”. 

 

 

PARECER 
 

Em proêmio é importante destacar que o projeto sob analise 
fora redigido dentro das exigências legais. 

 
Além do que, não é demasiado lembrar que de acordo com o 

artigo 96 da Lei Orgânica Municipal, compete ao Executivo a adoção de medidas 
que visam a criação de área de interesse urbanístico, o que faz reconhecer na 
legalidade do projeto sob analise desta Comissão. 

 
A alteração do perímetro urbano se dá sempre que as divisas 

urbanas da cidade são alargada a fim de possibilitar novos empreendimentos, 
seja de loteamentos, seja de áreas destinadas à industria ou outras. 
 
   A hipótese deve estar prevista no Plano Diretor de 
Desenvolvimento Urbano, a fim de possibilitar a legalidade da proposta. 

      
  A definição do perímetro urbano deve ser feita por lei 

municipal, tanto para fins urbanísticos, como para efeitos tributários. 
 

  É que a Constituição da República concedeu ao Município 
competência legislativa especial relacionada à política de desenvolvimento urbano 

(art. 30, I e 182), cabendo-lhe promover o adequado ordenamento territorial, 
mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do 
solo urbano. 

 



  Hely Lopes Meirelles chega a dizer que, para os fins 
urbanísticos, “a competência é privativa e irretirável do Município”

 
: lei 

urbanística deve estabelecer os requisitos da urbanização e lei específica, como 
esta de que trata o projeto, delimitará a zona de expansão do perímetro urbano. 

 
  Finalmente, a legalidade do projeto esta adstrita a 

necessidade de participação das comunidades envolvidas. 
 
   A observação de tais requisitos pelo autor do projeto afasta a 
possibilidade de alegação de inconstitucionalidade, pelo que opino pela 
aprovação do projeto. 
 

  
Este é o parecer dos componentes desta Comissão  

 

SALA DAS COMISSÕES; 28 DE OUTUBRO DE 2.014. 

  

 

__________________________________ 
PRESIDENTE: IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 

 

 

__________________________________ 
      MEMBRO: JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO  

 
 

_________________________________ 
     MEMBRO: RAFAEL FELIPPE CELESTE BEGA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : IRENE CRISTINA DELTRJO COSTA UDENAL  

MEMBRO  : JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO 

MEMBRO  : RAFAEL FELIPPE CELESTE BEGA 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 453/2.014 

INTERESSADO : Poder Executivo 

ASSUNTO                 :    “Dispõe sobre: Altera metas e valores ao PPA 
2014/2017 e LDO para o exercício de 2014, abre crédito adicional suplementar e 
dá outras providencias . 

 

 

PARECER 
 

Analisando a proposta apresentada pelo Executivo esta 

redigida na forma correta, atende os preceitos contidos no artigo 41,  da Lei 

4.320/64 e ainda o artigo 89, § 1º, I da Lei Orgânica Municipal. 
Os recursos para fazer face aos créditos propostos estão 

devidamente evidenciados no projeto. Assim sendo, sob o ponto de vista 
orçamentário/financeiro o mesmo atende a todos os ditames legais. 

Dessa forma, verifica-se que todos os requisitos mínimos para 
apreciação desta Douta Casa de leis, estão presentes, merecendo assim a 
analise do Plenário. 

Desta sorte, somos favoráveis à sua aprovação na forma 
apresentada. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
  

SALA DAS COMISSÕES; 28 DE OUTUBRO DE 2.014. 

  

__________________________________ 
PRESIDENTE: IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 

 

 

__________________________________ 
      MEMBRO: JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO  

 
 

_________________________________ 
     MEMBRO: RAFAEL FELIPPE CELESTE BEGA  



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : IRENE CRISTINA DELTREJO COSTA UDENAL   

MEMBRO  : JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO 

MEMBRO  : REFAEL FELIPPE CELESTE BEGA 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº. 450/2014 

INTERESSADO : Poder Executivo  

ASSUNTO                 :     “Dispõe sobre: ESTIMA A RECEITA E FIXA A 

DESPESA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2.015”.  

 
 

PARECER 
       

Analisando a proposta apresentada pelo Executivo, 
constatamos que a mesma esta redigida dentro dos preceitos Legais e 
Constitucionais, especialmente as regras elencadas na Lei de Responsabilidade 
Fiscal, Lei de Contabilidade Pública e Constituição Federal. 

Revela-se, ainda que os requisitos mínimos elencados na Lei 
de Contabilidade Pública estão perfeitamente evidenciados, bem como as 
previsões orçamentárias atendem ao interesse da população em geral, 
contemplando Saúde, Educação, Esporte, Cultura e Lazer, investimentos e 
manutenção da máquina pública, conforme anseios dos anhumenses aflorados na 
Audiência Pública. 

Desta sorte, somos favoráveis à sua aprovação na forma 
apresentada. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 
 

SALA DAS COMISSÕES;  DE NOVEMBRO DE 2.014. 

 

__________________________________ 
PRESIDENTE: IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 

 

__________________________________ 
      MEMBRO:JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO   

 

__________________________________ 
     MEMBRO: RAFAEL FELIPPE CELESTE BEGA 

 

 



 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : IRENE CRISTINA DELTREJO COSTA UDENAL   

MEMBRO  : JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO 

MEMBRO  : RAFAEL FELIPPE CELESTE BEGA 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº. 454/2014 

INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :    “Dispõe sobre: “Altera a Lei nº 276/2008, de 13 de 
Fevereiro de 2008, dando nova denominação à Escola Municipal de Ensino 
Fundamental e novo endereço, e da outras providencias.” 

 

 
 

PARECER 
       

O presente projeto está redigido dentro dos parâmetros legais, 
especialmente os contidos no artigo 37 da Constituição Federal, aflorando o 
princípio da eficiência. 

 

É fora de duvida que a denominação de logradouros públicos 

municipais trata-se de matéria de interesse local (CF, art. 30, I), dispondo, 
assim, os Municípios de ampla competência para regulamentá-la, pois foram 
dotados de autonomia administrativa e legislativa. E, vale acrescentar, não há na 
Constituição em vigor reserva dessa matéria em favor de qualquer dos Poderes, 

donde se conclui que a iniciativa das leis que dela se ocupem só pode ser geral 

ou concorrente.  
 

   A nomenclatura de logradouros públicos, que constitui 

elemento de sinalização urbana, tem por finalidade precípua a orientação da 

população (Cf. JOSÉ AFONSO DA SILVA, “Direito Urbanístico Brasileiro”, 
Malheiros, São Paulo, 2.ª ed., p. 285). De fato, se não houvesse sinalização, a 
identificação e a localização dos logradouros públicos seria tarefa quase 
impossível, principalmente nos grandes aglomerados urbanos. 
 
   No exercício de sua função normativa, a Câmara está 
habilitada a editar normas gerais, abstratas e coativas a serem observadas pelo 
Prefeito, para a denominação das vias e logradouros públicos, a teor do que 
dispõe a mesma Lei Orgânica, que estabelece: 
 



Art. 20. Compete à Câmara, com a sanção do 
Prefeito, dispor sobre todas as matérias de 
competência do Município especialmente: 
 
“VII –  autorizar a alteração ou dar nomes aos 
próprios, vias e logradouros públicos”; 
 

    No caso, nada obsta que o nome dado a determinado 
logradouro público cumpra não só a função de permitir sua identificação e exata 
localização, mas sirva também para homenagear pessoas ou fatos históricos, 
segundo os critérios previamente estabelecidos em lei editada para regulamentar 
essa matéria.   

 
Desta sorte, somos favoráveis à sua aprovação na forma 

apresentada. 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 
 

SALA DAS COMISSÕES; 11 DE NOVEMBRO DE 2.014. 

 

 

__________________________________ 
PRESIDENTE: IRENE CRISTINA D. C. UDENAL 

 

 

__________________________________ 
      MEMBRO:JOSÉ ALVES BARBOSA SOBRINHO   

 
 

__________________________________ 
     MEMBRO: RAFAEL FELIPPE CELESTE BEGA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : VIVIAN APARECIDA BARBOSA   

MEMBRO  : SÉRGIO RODRIGUES 

MEMBRO  : OSMAR AUGUSTINHO DAS MERSES 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº. 455/2015 

INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :    “Dispõe sobre a Política Municipal de Meio Ambiente, 
seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, bem como a Política 
Municipal de Saneamento Básico; institui o Conselho Municipal do Meio Ambiente 
– COMDEMA que, entre suas atribuições, tem a do Controle Social dos serviços 
de saneamento básico e o Fundo Municipal do Meio Ambiente, revogando a Lei nº 
0316/2.009, de 15 de abril de 2009,  e dá outras providências.” 
 

PARECER 
O presente projeto está redigido dentro dos parâmetros legais, 

especialmente os contidos no artigo 106 da Lei Organica Municipal. 
Além do que, a Constituição Federal é clara em prever o direito ao meio 

ambiente, onde em seu artigo 225, assim prescreve: 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade 

o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras 

gerações. 
Do substrato do projeto ora analisado, verifica-se cristalinamente que é 

exatamente o que dispõe o mencionado artigo a pretensão do executivo, onde 
através de uma lei municipal coibir todo e qualquer dano causado ao meio 
ambiente local. 

Desta sorte, somos favoráveis à sua aprovação na forma apresentada. 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

SALA DAS COMISSÕES; 10 DE FEVEREIRO DE 2.015. 

________________________________ 
PRESIDENTE: VIVIAN APARECIDA BARBOSA 

 

________________________ 
      MEMBRO:  SÉRGIO RODRIGUES 

   

_________________________________ 
     MEMBRO: OSMAR AUGUSTINHO DAS MERSES 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : VIVIAN APARECIDA BARBOSA   

MEMBRO  : SÉRGIO RODRIGUES 

MEMBRO  : OSMAR AUGUSTINHO DAS MERSES 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº. 456/2015 

INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :    “Dispõe sobre: “Autoriza o Município de Anhumas a 
celebrar Convênio e aditamentos com o Município de Tarabai, para a implantação 
e credenciamento do CAPS e dá outras providências”. 
 
 

PARECER 
O presente projeto visa implementação de atendimentos de pessoas 

portadores de transtornos mentais entre Municípios mencionados, estanto 
devidamente disciplinado no mesmo as condições e obrigações de cada Entre, 
bem como todas as demais regras a serem obedecidas.  

 
Sob o aspecto formal e legal, atende a todos os requisitos necessários. 

Desta sorte, somos favoráveis à sua aprovação na forma apresentada. 
 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

SALA DAS COMISSÕES; 10 DE MARÇO DE 2.015. 

 

________________________________ 
PRESIDENTE: VIVIAN APARECIDA BARBOSA 

 

 

________________________ 
      MEMBRO:  SÉRGIO RODRIGUES 

 

   

_________________________________ 
     MEMBRO: OSMAR AUGUSTINHO DAS MERSES 

 

 

 

 

 



 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : VIVIAN APARECIDA BARBOSA   

MEMBRO  : SÉRGIO RODRIGUES 

MEMBRO  : OSMAR AUGUSTINHO DAS MERSES 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº. 457/2015 

INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :    “Dispõe sobre denominação de Logradouro Público do 
município e dá outras providências;” 

 

 

PARECER 
 

O presente projeto visa denominar o único logradouro público existente no 
Polo Industrial do Município de Anhumas, rogando assim a apreciação deste 

Legislativo, o que encontra amparo no artigo 20, VII da Lei Organica. 

 
Sob o aspecto formal e legal, atende a todos os requisitos necessários.  
 
Desta sorte, somos favoráveis à sua aprovação na forma apresentada. 
 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

SALA DAS COMISSÕES; 24 DE MARÇO DE 2.015. 

 

 

________________________________ 
PRESIDENTE: VIVIAN APARECIDA BARBOSA 

 

________________________ 
      MEMBRO:  SÉRGIO RODRIGUES 

 

   

_________________________________ 
     MEMBRO: OSMAR AUGUSTINHO DAS MERSES 

 

 

 

 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : VIVIAN APARECIDA BARBOSA   

MEMBRO  : SÉRGIO RODRIGUES 

MEMBRO  : OSMAR AUGUSTINHO DAS MERSES 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº. 458/2015 

INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :    “Dispõe sobre: Desafeta imóvel pertencente ao 
Município e autoriza sua alienação.” 
 
 
 

PARECER 
 
De pronto, é imperioso destacar que cabe ao Legislativo autorizar a 

compra, a venda ou cessão de bens imóveis do Município atendendo ao que 

determina o artigo 20, IV da Lei Orgânica. 
 

De acordo com a Lei 8.666/1993, a alienação de um bem municipal exige 
ordem legal de desafetação, a existência de interesse público devidamente 
justificado, avaliação prévia do bem a ser alienado, autorização legislativa e 
regular processo licitatório ainda que dispensado, sendo o caso. 

 
 Assim o inciso I do art. 17 da Lei 8.666/93, in verbis: 
 

 Art. 17. A alienação de bens da Administração Pública, subordinada à 

existência de interesse público devidamente justificado, será precedida de 

avaliação e obedecerá às seguintes normas:  

I - quando imóveis, dependerá de autorização legislativa para órgãos 

da administração direta e entidades autárquicas e fundacionais, e, para 

todos, inclusive as entidades paraestatais, dependerá de avaliação prévia e 

de licitação na modalidade de concorrência,  
 

Também as observações de IVAN BARBOSA RIGOLIN e MARCO TULLIO 

BOTTINO que corroboram o dever de se observar estas regras: 
  

a) qualquer bem da Administração, antes de alienado, precisa ser 

avaliado (..) 

b) o interesse público na alienação precisará estar sempre justificado 

nos autos do processo administrativo respectivo;  

c) se o bem for imóvel, exigirá lei específica autorizando a alienação;  



d) a alienação de imóveis precisará ser licitada, a menos que se trate 

de qualquer das operações previstas nas alíneas “a” a “f” do inciso I do art. 

17 da Lei nº 8.666 (...). 
 
Sendo assim, verifica-se que o Chefe do Executivo ao solicitar a 

autorização legislativa para proceder a alienação do imóvel identificado no projeto 
de lei, busca atender o que determina a legislação vigente, o que declina 
reconhecer na legalidade da pretensão sob analise. 

 
Registramos, que afora esta providencia (autorização legislativa) o 

Executivo ainda deverá proceder a avaliação do bem, bem como deflagrar o 
competente processo licitatório, para concluir a venda, sob pena de nulidade do 
ato. 

 
Portanto, sob o aspecto formal e legal, chegamos à inexorável conclusão 

que o projeto sob censura atende a todos os requisitos necessários, motivo pelo 
qual somos favoráveis à sua aprovação na forma apresentada. 

 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

SALA DAS COMISSÕES; 24 DE MARÇO DE 2.015. 

 

 

________________________________ 
PRESIDENTE: VIVIAN APARECIDA BARBOSA 

 

 

________________________ 
      MEMBRO:  SÉRGIO RODRIGUES 

 

   

_________________________________ 
     MEMBRO: OSMAR AUGUSTINHO DAS MERSES 

 

 
 
 
 
 
 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : VIVIAN APARECIDA BARBOSA   

MEMBRO  : SÉRGIO RODRIGUES 

MEMBRO  : OSMAR AUGUSTINHO DAS MERSES 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº. 459/2015 

INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :    “Dispõe sobre alterações, abaixo, da Lei nº 107/2001, 
de 9 de maio de 2001, que criou o Conselho Tutelar do Município e dá outras 
providências.” 
 

PARECER 
 

O presente Projeto de Lei foi redigido dentro da 
moldura legal exigida pelas normas vigentes, estando assim dentro das 
exigências mínimas para seu conhecimento e aprovação. 

 
Ademais, a pretensão elencada no presente Projeto 

atende o interesse público local, bem como as regras jurídicas que 
norteiam o Conselho Tutelar de uma forma em geral, buscando um 
aprimoramento no exercício do conselheiro tutelar dentro do território do 
Município de Anhumas, merecendo assim acolhimento de forma favorável à 
sua aprovação. 

 
     Este é o parecer dos componentes desta Comissão 

 

SALA DAS COMISSÕES; 14 DE ABRIL DE 2.015. 

 

 

________________________________ 
PRESIDENTE: VIVIAN APARECIDA BARBOSA 

 

 

________________________ 
      MEMBRO:  SÉRGIO RODRIGUES 

 

   

_________________________________ 
     MEMBRO: OSMAR AUGUSTINHO DAS MERSES 

 

 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : VIVIAN APARECIDA BARBOSA   

MEMBRO  : SÉRGIO RODRIGUES 

MEMBRO  : OSMAR AUGUSTINHO DAS MERSES 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº. 460/2015 

INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO                 :    “Dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos 
dos servidores públicos municipais e agentes políticos do Poder Executivo, do 
Município de Anhumas – SP e dá outras providências”. 
 

PARECER 
 

O presente projeto é bastante oportuno e estando 
redigido dentro dos preceitos legais e constitucionais, emitimos nosso parecer 
favorável à sua aprovação. 

Neste particular, vale deixar registrado que a pretensão 
traduzida neste projeto encontra amparo na Carta Magna, qual seja o artigo 37, 
atendendo assim ao princípio da legalidade que norteia os atos administrativos. 

Ademais, os documentos encartados pelo 
Departamento de Contabilidade demonstram que as exigências contidas na Lei de 
Responsabilidade Fiscal, artigos 16 a 18 estão devidamente contemplados, 
declinando assim reconhecer na aprovação da pretensão do projeto. 
     Desta sorte, somos favoráveis à sua aprovação na 

forma apresentada. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

SALA DAS COMISSÕES; 14 DE ABRIL DE 2.015. 

 

________________________________ 
PRESIDENTE: VIVIAN APARECIDA BARBOSA 

 

________________________ 
      MEMBRO:  SÉRGIO RODRIGUES 

 

_________________________________ 
     MEMBRO: OSMAR AUGUSTINHO DAS MERSES 

 

 

 

 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : VIVIAN APARECIDA BARBOSA   

MEMBRO  : SÉRGIO RODRIGUES 

MEMBRO  : OSMAR AUGUSTINHO DAS MERSES 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº. 461/2015 

INTERESSADO : Poder Legislativo  
ASSUNTO                 :    Dispõe sobre: “Revisão geral anual dos subsídios dos 
Vereadores e concessão de revisão e reajuste da remuneração do quadro de 
pessoal do Poder Legislativo e da outras providências”. 
 
 
 

PARECER 
 

O presente projeto é bastante oportuno e estando 
redigido dentro dos preceitos legais e constitucionais, emitimos nosso parecer 
favorável à sua aprovação. 

 
Neste particular, vale deixar registrado que a pretensão 

traduzida neste projeto encontra amparo na Carta Magna, qual seja o artigo 37, X, 
atendendo assim ao princípio da legalidade que norteia os atos administrativos. 

 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 

SALA DAS COMISSÕES; 14 DE ABRIL DE 2.015. 

 

 

________________________________ 
PRESIDENTE: VIVIAN APARECIDA BARBOSA 

 

 

________________________ 
      MEMBRO:  SÉRGIO RODRIGUES 

 

   

_________________________________ 
     MEMBRO: OSMAR AUGUSTINHO DAS MERSES 

 

 

 



 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : VIVIAN APARECIDA BARBOSA   

MEMBRO  : SÉRGIO RODRIGUES 

MEMBRO  : OSMAR AUGUSTINHO DAS MERSES 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº. 463/2015 

INTERESSADO : Poder Legislativo  

ASSUNTO                 :    DISPÕE SOBRE: Denominação de Rotatória no 
Município de Anhumas – Anel Viário de Anhumas proximidade do Cemitério 
Municipal. 
 
 

PARECER 
 

O presente Projeto de Lei foi redigido dentro dos 
parâmetros legais e Constitucionais. 

 
Registra-se, ainda, que a pretensão está efetivamente 

atrelada ao artigo 20, inciso VII e artigo  61, XXII da Lei Orgânica, atendendo 
assim a exigências legais, não havendo óbice de ordem constitucional para sua 
apreciação e votação. 

Portanto, somos favoráveis à aprovação do presente 
projeto na forma apresentada. 

 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
. 

 

SALA DAS COMISSÕES; 14 DE ABRIL DE 2.015. 

 

 

________________________________ 
PRESIDENTE: VIVIAN APARECIDA BARBOSA 

 

 

________________________ 
      MEMBRO:  SÉRGIO RODRIGUES 

 

   

___________________________________ 
  MEMBRO: OSMAR AUGUSTINHO DAS MERSES 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : VIVIAN APARECIDA BARBOSA   

MEMBRO  : SÉRGIO RODRIGUES 

MEMBRO  : OSMAR AUGUSTINHO DAS MERSES 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº. 464/2015 

INTERESSADO : Poder Legislativo  

ASSUNTO                 :    DISPÕE SOBRE: Denominação de Rotatória no 
Município de Anhumas localizada na entrada cidade – Rotatório da imagem do 
Cristo. 
 
 

PARECER 
 

O presente Projeto de Lei foi redigido dentro dos 
parâmetros legais e Constitucionais. 

 
Registra-se, ainda, que a pretensão está efetivamente 

atrelada ao artigo 20, inciso VII e 61, XXII da Lei Orgânica, atendendo assim a 
exigências legais, não havendo óbice de ordem constitucional para sua 
apreciação e votação. 

Portanto, somos favoráveis à aprovação do presente 
projeto na forma apresentada. 

 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

SALA DAS COMISSÕES; 14 DE ABRIL DE 2.015. 

 

________________________________ 
PRESIDENTE: VIVIAN APARECIDA BARBOSA 

 

________________________ 
      MEMBRO:  SÉRGIO RODRIGUES 

 

________________________________ 
  MEMBRO: OSMAR AUGUSTINHO DAS MERSES 

 
 
 
 



 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : VIVIAN APARECIDA BARBOSA   

MEMBRO  : SÉRGIO RODRIGUES 

MEMBRO  : OSMAR AUGUSTINHO DAS MERSES 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 462/2.015 

INTERESSADO : Poder Executivo 

ASSUNTO                 :    ESTABELECE AS DIRETRIZES A SEREM 

OBSERVADAS NA ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DO 

MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2.016 E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 
 

PARECER 
  

O presente projeto de Lei, que fixa as Diretrizes 
Orçamentárias do Município e orienta a elaboração da Lei Orçamentária anual, 
esta redigido nos termos da Constituição Federal, Art. 165, Parágrafo 2º, Lei nº 
4320/64 e Lei Orgânica do Município, e apresentado em conformidade com as 
normas vigentes, motivo pelo qual somos favoráveis à sua aprovação 

 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão 

 

SALA DAS COMISSÕES; 03 DE JUNHO DE 2.015. 

  

 

 
________________________________ 
PRESIDENTE: VIVIAN APARECIDA BARBOSA 

 

________________________ 
      MEMBRO:  SÉRGIO RODRIGUES 

 

________________________________ 
  MEMBRO: OSMAR AUGUSTINHO DAS MERSES 

 
 
 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : VIVIAN APARECIDA BARBOSA   

MEMBRO  : SÉRGIO RODRIGUES 

MEMBRO  : OSMAR AUGUSTINHO DAS MERSES 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 465/2.015 

INTERESSADO : Poder Executivo 

ASSUNTO                 :    “Institui o Plano Municipal de Educação do Município de 
Anhumas – SP, em conformidade com a Lei Federal 13.005/2014, de 25 de junho 
de 2014, que aprovou o Plano Nacional de Educação – PNE”.  
 

PARECER 
  

O presente projeto de Lei fixa as Diretrizes para a Educação 
Municipal nos proximos dez anos a despeito do que reza a Lei Federal 
13.005/2014. 

 
Do contexto do referido projeto,  podemos verificar que todas 

as possibilidades de um bom desenvolvimento educacional esta contemplado no 
referido plano, considerando as necessidades especificas da política educacional 
com as demais políticas sociais e culturais. 

 
Podemos destacar ainda, que é função do Município 

organizar, manter e desenvolver os orgaos  e instituições oficiais dos seus 
sistemas de ensino, integrando-os às políticas e planos educacionais da União e 
dos Estados, conforme artigo 11 do Plano Nacional da Educaçao. 

 
Além do que, os Municípios tem por obrigação constituir por 

meio de lei, o seu próprio sistema de ensino, conforme determinaçao contida no 
artigo 18 da  Lei 13.005/2014, como se pretende no projeto sob analise e censura 
dessa comissão. 

 
O plano municipal de educação é um instrumento eficaz, que 

permite diagnosticar as verdadeiras necessidades da educaçao local, visando 
superar dificuldades no processo de ensino e aprendizagem, engrandecendo 
ainda mais o ensino de boa qualidade. 

 
Por fim, imperioso destacar que do substrato dos respectivos 

anexos que fazem parte da Projeto de Lei podemos verificar o atendimento das 
exigencias contidas na legislaçao em vigor, motivo pelo qual somos favoráveis a 
sua aproaçao da forma apresentada. 



 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão 

 

 

SALA DAS COMISSÕES; 17 DE JUNHO DE 2.015. 

  

 

 
________________________________ 
PRESIDENTE: VIVIAN APARECIDA BARBOSA 

 

________________________ 
      MEMBRO:  SÉRGIO RODRIGUES 

 

________________________________ 
  MEMBRO: OSMAR AUGUSTINHO DAS MERSES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : VIVIAN APARECIDA BARBOSA   

MEMBRO  : SÉRGIO RODRIGUES 

MEMBRO  : OSMAR AUGUSTINHO DAS MERSES 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei Complementar nº 465/2.015 

INTERESSADO : Poder Executivo 

ASSUNTO                 :    “Dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais, 
concernentes a isenção de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 
Urbana – IPTU, na implantação de loteamentos no Município de Anhumas e dá 
outras providências”. 
 

PARECER 
  

O presente projeto de Lei esta contemplado da devida 
legalidade, uma vez que é de competência do Poder Executivo matérias 
relacionado a questão de impostos e tributos, bem como sua isenção na forma da 
Lei. 

Sendo assim, o projeto de lei atende os requisitos mínimos 
para sua validade, dentre eles o princípio da legalidade previsto no artigo 37 da 
Constituição Federal. 

 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão 

 

 

SALA DAS COMISSÕES; 23 DE JUNHO DE 2.015. 

 

 
________________________________ 
PRESIDENTE: VIVIAN APARECIDA BARBOSA 

 

________________________ 
      MEMBRO:  SÉRGIO RODRIGUES 

 

________________________________ 
  MEMBRO: OSMAR AUGUSTINHO DAS MERSES 

 
 



 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : VIVIAN APARECIDA BARBOSA   

MEMBRO  : SÉRGIO RODRIGUES 

MEMBRO  : OSMAR AUGUSTINHO DAS MERSES 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei Complementar nº 469/2.015 

INTERESSADO : Poder Executivo 

ASSUNTO                 :    “Dispõe sobre a concessão de direito real de uso de 
parte da área do aterro sanitário do Município de Anhumas – SP, a empresas 
privadas da cidade, para gestão e depósito de resíduos da construção civil e 
outros e dá outras providências”. 
 
 

PARECER 
  

O presente projeto de Lei visa atender interesse público 
relacionado a dispensa dos resíduos de construção civil permitindo assim a 
defesa do Meio Ambiente, tema de grande importância na atualidade. 

 
Registra-se, ainda, que sob o prisma da legalidade não se 

verifica qualquer empecilho, máxime porque, o artigo 103, II da Lei Organica, 
concede permissão ao Executivo conceder direito real de uso de bens públicos. 

 
Ademais, no referido projeto consta expressamente quais 

seriam as obrigações das beneficiárias e suas proibições, bem como o prazo que 
poderão usufruir do bem público indicado no artigo 1º do projeto. 

 
Vale destacar, que a utilização do bem público tem 

instrumentos específicos. A autorização, a permissão, a cessão e a concessão de 

uso e a concessão de direito real de uso são instrumentos possíveis para 

disponibilização temporária à outrem que não o titular do bem. 

 
Além do que, pensando na defesa do interesse público é 

sempre preferível a concessão ao lugar da doação, uma vez que a primeira 
preserva em favor da coletividade o bem público. 

 
Este entendimento, como dissemos, é seguido pelo Tribunal 

de Contas do Estado. Veja-se, como ilustração, a resolução nº 4.195/95, que trata 
de caso idêntico: 



 

“Consulta. Doação de imóvel, bem como concessão de outras 

vantagens a indústria que pretende instalar-se no Município. 

Impossibilidade de acordo com a Lei 8.666/93, em seu art. 17, I, 

b. A forma indicada para o caso é a concessão de direito real 

de uso, desde que atendidos os pressupostos legais exigíveis 

e configurado o interesse público.” 
 
 
Sendo assim, o projeto de lei atende os requisitos mínimos 

para sua validade, dentre eles o princípio da legalidade previsto no artigo 37 da 
Constituição Federal. 

 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão 

 

 

SALA DAS COMISSÕES; 22 DE SETEMBRO DE 2.015. 

 

 
________________________________ 
PRESIDENTE: VIVIAN APARECIDA BARBOSA 

 

________________________ 
      MEMBRO:  SÉRGIO RODRIGUES 

 

________________________________ 
  MEMBRO: OSMAR AUGUSTINHO DAS MERSES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : VIVIAN APARECIDA BARBOSA   

MEMBRO  : SÉRGIO RODRIGUES 

MEMBRO  : OSMAR AUGUSTINHO DAS MERSES 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 470/2.015 

INTERESSADO : Poder Executivo 

INTERESSADO : Poder Executivo  

ASSUNTO                 :     “Dispõe sobre: ESTIMA A RECEITA E FIXA A 

DESPESA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2.016”.  

 
 

PARECER 
       

Analisando a proposta apresentada pelo Executivo, 
constatamos que a mesma esta redigida dentro dos preceitos Legais e 
Constitucionais, especialmente as regras elencadas na Lei de Responsabilidade 
Fiscal, Lei de Contabilidade Pública e Constituição Federal. 

Revela-se, ainda que os requisitos mínimos elencados na Lei 
de Contabilidade Pública estão perfeitamente evidenciados, bem como as 
previsões orçamentárias atendem ao interesse da população em geral, 
contemplando Saúde, Educação, Esporte, Cultura e Lazer, investimentos e 
manutenção da máquina pública, conforme anseios dos anhumenses aflorados na 
Audiência Pública. 

Desta sorte, somos favoráveis à sua aprovação na forma 
apresentada. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 
 

SALA DAS COMISSÕES; 05 DE NOVEMBRO DE 2.015. 

 
________________________________ 
PRESIDENTE: VIVIAN APARECIDA BARBOSA 

 

________________________ 
      MEMBRO:  SÉRGIO RODRIGUES 

 

__________________________________ 
  MEMBRO: OSMAR AUGUSTINHO DAS MERSES 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

 

PRESIDENTE : VIVIAN APARECIDA BARBOSA   

MEMBRO  : SÉRGIO RODRIGUES 

MEMBRO  : OSMAR AUGUSTINHO DAS MERSES 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 471/2.015 

INTERESSADO : Poder Executivo 

ASSUNTO                 :     “Autoriza o Poder Executivo Municipal alterar a 
destinação de imóveis do município, objetos das matriculas 39.808 e 39.809, do 
1º CRI e da outras providências”. 

 

 
 

PARECER 
       

Analisando a proposta apresentada pelo Executivo, 
constatamos que a mesma pretende alterar a destinação dos imóveis descritos 
nas matriculas 39.808 e 39.809 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de 
Presidente Prudente.  

Vale ressaltar, que de acordo com artigo 96, I da Lei 

Orgânica, cabe ao Município o pleno desenvolvimento das funções sociais da 
cidade e a garantia do bem estar de seus habitantes, o que se extrai do Projeto 
sob analise, quando se busca dar destinação correta dos imóveis. 

 
Desta sorte, somos favoráveis à sua aprovação na forma 

apresentada. 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 
 

SALA DAS COMISSÕES; 16 DE NOVEMBRO DE 2.015. 

________________________________ 
PRESIDENTE: VIVIAN APARECIDA BARBOSA 

 

________________________ 
      MEMBRO:  SÉRGIO RODRIGUES 

 

__________________________________ 
  MEMBRO: OSMAR AUGUSTINHO DAS MERSES 

 



 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

 

PRESIDENTE : VIVIAN APARECIDA BARBOSA   

MEMBRO  : SÉRGIO RODRIGUES 

MEMBRO  : OSMAR AUGUSTINHO DAS MERSES 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 472/2.015 

INTERESSADO : Poder Executivo 

ASSUNTO                 :    “Autoriza o Poder Executivo Municipal a outorgar 
Permissão de uso de bem imóvel de propriedade do município de Anhumas – SP, 
para a Associação de Produtores Rurais de Anhumas – APRA, e da outras 
providências”. 

  
 

PARECER 
       

O presente projeto tem por objetivo outorgar permissão de uso 
de bem imóvel do município para a Associação de Produtores Rurais de 
Anhumas. 

E estando o mesmo redigido dentro dos preceitos legais e 
constitucionais, somos favoráveis à sua Aprovação.. 

 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão 

 

 

SALA DAS COMISSÕES; 22 DE SETEMBRO DE 2.015. 

 
 

SALA DAS COMISSÕES; 16 DE NOVEMBRO DE 2.015. 

 
________________________________ 
PRESIDENTE: VIVIAN APARECIDA BARBOSA 

 

________________________ 
      MEMBRO:  SÉRGIO RODRIGUES 

 

__________________________________ 
  MEMBRO: OSMAR AUGUSTINHO DAS MERSES 

 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

 

PRESIDENTE : VIVIAN APARECIDA BARBOSA   

MEMBRO  : SÉRGIO RODRIGUES 

MEMBRO  : OSMAR AUGUSTINHO DAS MERSES 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 473/2.015 

INTERESSADO : Poder Executivo 

ASSUNTO                 :    “Autoriza o Poder Executivo Municipal a receber em 
doação, sem encargos, via - travessa urbana particular, no Município, e dá outras 
providências”. 
 
 
  

PARECER 
       

Analisando a proposta apresentada pelo Executivo, 
constatamos que pretende receber a título doação, sem encargos, via pública, 
constante de uma travessa. 

Vale ressaltar, que todo ato administrativo deve estar 
revestido de legalidade e de interesse público, o que não é diferente não caso 
vertente. 

O recebimento de mencionada travessa permite um melhor 
aproveitamento das áreas destinadas a vias públicas. 

 
Além do que, a pretensão espojada encontra amparo no artigo 

20 da Lei Orgânica, que assim estabelece:  
 

“Art. 20 - Compete à Câmara, com a sanção do 

Prefeito, dispor sobre todas as matérias da 

competência do Município e, especialmente: 

  

(...) 

 IV - autorizar a compra, a venda, a cessão ou 

o arrendamento de bens imóveis do município e o 

recebimento de doações com encargo, não se 

considerando como tal a simples destinação 

especifica do bem; 

 V - criar, alterar, e extinguir cargos públicos e 

fixar os respectivos vencimentos, inclusive os do 

serviço da Câmara; 



 VII - autorizar a alteração ou dar nomes aos 

próprios, vias e logradouros públicos; 

  
 
Desta sorte, somos favoráveis à sua aprovação na forma 

apresentada. 
 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 
 

SALA DAS COMISSÕES; 16 DE NOVEMBRO DE 2.015. 

 
________________________________ 
PRESIDENTE: VIVIAN APARECIDA BARBOSA 

 

________________________ 
      MEMBRO:  SÉRGIO RODRIGUES 

 

__________________________________ 
  MEMBRO: OSMAR AUGUSTINHO DAS MERSES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

 

PRESIDENTE : VIVIAN APARECIDA BARBOSA   

MEMBRO  : SÉRGIO RODRIGUES 

MEMBRO  : OSMAR AUGUSTINHO DAS MERSES 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 474/2.015 

INTERESSADO : Poder Legislativo 

ASSUNTO                 :    DISPÕE SOBRE: ACRESCENTA PARÁGRAFO 

ÚNICO NO ARTIGO 97 DA LEI MUNICIPAL 005/1993 E DÁ OUTRAS 

PROVIDENCIAS. 

 
  

PARECER 
       

Analisando a proposta apresentada pelo verifica-se que 
mesma está redigida dentro da técnica legislativa que a matéria requer. 

 
Ademais, o artigo 116, parágrafo único do Regimento Interno 

prescreve que:  
 

“As proposições serão redigidas de modo sintético, em 

linguagem clara e correta”. 
 
 O Projeto de Lei em análise atende a essa exigência 

regimental.  
 
 Quanto à iniciativa do projeto de Lei, de um dos vereadores, 

não há qualquer óbice, que impeça sua tramitação.  
 
A proposição contém ementa elucidativa do seu objetivo, está 

assinado pelo autor e se faz acompanhar de justificativa, por escrito,  
 
Assim posto, não encontramos, pois, qualquer vício de 

ilegalidade que impeça o prosseguimento da tramitação do Projeto de Lei. 
 
Desta sorte, somos favoráveis à sua aprovação na forma 

apresentada. 
 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 



 
 

SALA DAS COMISSÕES; 24 DE NOVEMBRO DE 2.015. 

 
________________________________ 
PRESIDENTE: VIVIAN APARECIDA BARBOSA 

 

________________________ 
      MEMBRO:  SÉRGIO RODRIGUES 

 

__________________________________ 
  MEMBRO: OSMAR AUGUSTINHO DAS MERSES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : VIVIAN APARECIDA BARBOSA   

MEMBRO  : SÉRGIO RODRIGUES 

MEMBRO  : OSMAR AUGUSTINHO DAS MERSES 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 475/2.015 

INTERESSADO : Poder Legislativo 

ASSUNTO                 :    “Dispõe Sobre: Denominação à Praça de Exercícios do 

Idoso” 
  

PARECER 
 

     O presente Projeto de Lei foi redigido dentro dos 
parâmetros legais e Constitucionais. 

Registra-se, ainda, que a pretensão está efetivamente atrelada ao 

artigo 20, inciso VII e 61, XXII da Lei Orgânica, atendendo assim a exigências legais, não 
havendo óbice de ordem constitucional para sua apreciação e votação. 

Nesse sentido, não é demasiado trazer a baila o artigo 20, inciso 

VII da Lei Orgânica, que assim prescreve: 
 

“Artigo 20 – Compete a Câmara, com a sanção do Prefeito, dispor sobre todas 

as matérias da competência do Município e, especialmente: 

 

VII – autorizar a alteração ou dar nomes aos próprios, vias e logradouros 

públicos; 

 
Sendo assim, verifica-se que o projeto em analise atende os 

requisitos mínimos legais, motivo pelo qual a pretensão analisada merece acolhimento por parte 
desta Comissão. 

 
Portanto, somos favoráveis à aprovação do presente projeto na 

forma apresentada. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

SALA DAS COMISSÕES; 08 DE DEZEMBRO DE 2.015. 
 

____________________________________ 
PRESIDENTE: VIVIAN APARECIDA BARBOSA 

 

__________________________ 

      MEMBRO:  SÉRGIO RODRIGUES 

 

______________________________________ 

  MEMBRO: OSMAR AUGUSTINHO DAS MERSES 

 

 



 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : VIVIAN APARECIDA BARBOSA   

MEMBRO  : SÉRGIO RODRIGUES 

MEMBRO  : OSMAR AUGUSTINHO DAS MERSES 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 476/2.015 

INTERESSADO : Poder Executivo 

ASSUNTO                 :    “Dispõe sobre: altera a Lei Municipal nº 123/80, de 29 
de maio de 1980, desafeta parte do imóvel pertencente ao Município, autoriza sua 
alienação e dá outras providências.” 
  

PARECER 
     O presente Projeto está redigido dentro das técnicas 
legislativas mínimas necessárias para sua apreciação. 

Ademais, sob a ótica legal, temos que a alienação de 
bem público somente pode ocorrer através de autorização legislativa, avaliação prévia e 

concorrência pública, conforme prescrito no artigo 17 da Lei de Licitações. 
Sendo assim, o primeiro requisito está sendo 

fielmente observado pelo Chefe do Executivo Municipal. 
Além do que, outro fator importante esta destacado 

no projeto sob apreciação, qual seja o interesse público, desenhado no fato de que o 
produto arrecadado com a venda será revertido em aquisição de outras área para 
incrementar ou ampliar o polo industrial do Município de Anhumas. 

 
Desta sorte, por todos os ângulos em que for 

analisada a questão posta a apreciação desta Comissão, podemos verificar que o projeto 
está perfeitamente evidenciado pelo princípio da legalidade. 

 
Portanto, somos favoráveis à aprovação do presente 

projeto na forma apresentada. 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 

SALA DAS COMISSÕES; 17 DE DEZEMBRO DE 2.015. 
 

____________________________________ 

PRESIDENTE: VIVIAN APARECIDA BARBOSA 

 

__________________________ 

      MEMBRO:  SÉRGIO RODRIGUES 

 

______________________________________ 

  MEMBRO: OSMAR AUGUSTINHO DAS MERSES 
 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : VIVIAN APARECIDA BARBOSA   

MEMBRO  : SÉRGIO RODRIGUES 

MEMBRO  : OSMAR AUGUSTINHO DAS MERSES 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 477/2.015 

INTERESSADO : Poder Executivo 

ASSUNTO                 :    “Dispõe sobre: altera a Lei Municipal nº 123/80, de 29 
de maio de 1980, modificando destinação de imóvel pertencente ao Município e 
dá outras providências.” 

  

PARECER 
 

     O presente Projeto esta redigido de forma 
correta e atende prontamente o que determina a Lei Orgânica Municipal e a 
Constituição Federal.  

Além do que, a afetação de bem imóvel de 
propriedade do Município deve ser efetuada através de lei, o que é chamado de 

afetação explicita. 
A afetação explicita está aflorada no fato de que 

o terreno urbano será destinado a construção de EMEI – Escola Municipal de 
Educação Infantil.  

Sendo assim, verifica-se que o projeto em 
analise atende os requisitos mínimos legais, motivo pelo qual a pretensão 
analisada merece acolhimento por parte desta Comissão. 

 
Portanto, somos favoráveis à aprovação do 

presente projeto na forma apresentada. 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 
SALA DAS COMISSÕES; 17 DE DEZEMBRO DE 2.015. 

 

____________________________________ 
PRESIDENTE: VIVIAN APARECIDA BARBOSA 

 

__________________________ 

      MEMBRO:  SÉRGIO RODRIGUES 

 

______________________________________ 

  MEMBRO: OSMAR AUGUSTINHO DAS MERSES 

 



 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : : VIVIAN APARECIDA BARBOSA   

MEMBRO  : SÉRGIO RODRIGUES 

MEMBRO  : OSMAR AUGUSTINHO DAS MERSES 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 479/2.016 

INTERESSADO : Poder Legislativo 

ASSUNTO                 :    Dispõe sobre: “Coleta de resíduos sólidos 

domiciliares na zona rural, no âmbito do municípío e dá outras 

providências”. 

 

  

PARECER 
 

     O presente Projeto esta redigido de forma 
correta e atende prontamente o que determina as regras jurídicas de maior 
relevância. 

Vale destacar, que muito embora tenha sido 
elaborada por Membro do Legislativo,  a expansão da coleta de resíduos sólidos é 
medida que visa resguardar o  meio ambiente como um total, merecendo assim 
guarida do Poder Público. 

Ressaltamos, que o cerne da pretensão ora 
analisada nada mais é que a complementação dos serviços já executados pela 

Municipalidade, a despeito do que reza o artigo 1º da Lei Municipal 428/2011.  
 
Portanto, somos favoráveis à aprovação do 

presente projeto na forma apresentada. 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 
SALA DAS COMISSÕES; 11 DE FEVEREIRO DE 2.016. 

 

____________________________________ 
PRESIDENTE: VIVIAN APARECIDA BARBOSA 

 

__________________________ 

      MEMBRO:  SÉRGIO RODRIGUES 

 

______________________________________ 

  MEMBRO: OSMAR AUGUSTINHO DAS MERSES 

 



 

 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : : VIVIAN APARECIDA BARBOSA   

MEMBRO  : SÉRGIO RODRIGUES 

MEMBRO  : OSMAR AUGUSTINHO DAS MERSES 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 478/2.016 

INTERESSADO : Poder Legislativo 

ASSUNTO                 :    Dispõe sobre: Acrescenta   dispositivo                              

no artigo 105 da lei   municipal   005/1993 e dá outras providencias. 
 
 PARECER 
 

     O presente Projeto esta redigido de forma correta, contudo, 
não atende prontamente o que determina a Lei Orgânica Municipal e a Constituição Federal.  

 

Nesse sentido, vale aflorar os preceitos contidos no artigo 

25, § 2º da Lei Organica, que assim determina: 
 

“Art. 25 – (...) 

 

§ 2º - Compete exclusivamente ao Prefeito Municipal a 

iniciativa de leis que disponham sobre: 

 

II – criação ou extinção de cargos, funções ou empregos 

públicos na administração direta e autárquicas, bem como a fixação  das respectivas 

remunerações. 

 
Sendo assim, verifica-se que o projeto em analise deixa de 

atender os requisitos mínimos legais, motivo pelo qual a pretensão analisada merece acolhimento 
por parte desta Comissão. 

 
Portanto, somos contrários à aprovação do presente 

projeto na forma apresentada por padecer de vicio de iniciativa. 
 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 

SALA DAS COMISSÕES; 23 DE FEVEREIRO DE 2.016. 

____________________________________ 
PRESIDENTE: VIVIAN APARECIDA BARBOSA 

 

__________________________ 

      MEMBRO:  SÉRGIO RODRIGUES 

______________________________________ 

  MEMBRO: OSMAR AUGUSTINHO DAS MERSES 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : : VIVIAN APARECIDA BARBOSA   

MEMBRO  : SÉRGIO RODRIGUES 

MEMBRO  : OSMAR AUGUSTINHO DAS MERSES 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 480/2.016 

INTERESSADO : Poder Executivo 

ASSUNTO                 :    “Dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos 
dos servidores públicos municipais e agentes políticos do Poder Executivo, do 
Município de Anhumas – SP e dá outras providências”. 
 

 PARECER 
 

O presente projeto é bastante oportuno e estando 
redigido dentro dos preceitos legais e constitucionais, emitimos nosso parecer 
favorável à sua aprovação. 

Neste particular, vale deixar registrado que a pretensão 
traduzida neste projeto encontra amparo na Carta Magna, qual seja o artigo 37, 
inciso X, atendendo assim ao princípio da legalidade que norteia os atos 
administrativos. 

Ademais, os documentos encartados pelo 
Departamento de Contabilidade demonstram que as exigências contidas na Lei de 
Responsabilidade Fiscal, artigos 16 a 18 estão devidamente contemplados, 
declinando assim reconhecer na aprovação da pretensão do projeto. 

 

Vale lembrar, que o Supremo Tribunal Federal, em 
recentes e reiteradas decisões, pugnou pela obrigatoriedade da revisão geral de 
salários do funcionalismo público. Tais decisões nos julgamentos do RMS 22.307 
e na Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão n.º 2.061-DF, reconhecem 
a auto-aplicabilidade do art. 37, X da CF/88, alterado pela EC n.º 19, que 
determina a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de 
índices. 

 Isto implica na concreta possibilidade de revisão dos 
salários no período compreendido entre o advento da EC n.º 19 (pub. No DOU em 
05.06.98) e a promulgação da Lei 10.331, de 18 de dezembro de 2001. 
 
    Assim, está assegurada revisão anual da remuneração 

dos servidores públicos, ou seja, foi inserido na Carta Magna, o princípio da 

periodicidade. 
A doutrina é consonante com a jurisprudência e é de 

HELY LOPES MEIRELLES lição que se amolda perfeitamente ao que se expõe:  



 

"É assegurada revisão geral anual dos subsídios e 
vencimentos, sempre na mesma data e sem 
distinção de índices (CF, art. 37,X). Aqui, EC 19 
culminou por assegurar a irredutibilidade real e não 
apenas nominal dos subsídios e vencimentos" 
(Curso de Direito Administrativo, 25.ª ed., 2000, p.431).
  
 

     Desta sorte, diante das várias manifestações 
doutrinárias e jurisprudenciais, somos favoráveis à sua aprovação na forma 
apresentada. 

 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 

   

SALA DAS COMISSÕES; 23 DE FEVEREIRO DE 2.016. 
 
 

____________________________________ 
PRESIDENTE: VIVIAN APARECIDA BARBOSA 

 

__________________________ 
      MEMBRO:  SÉRGIO RODRIGUES 

 

______________________________________ 
  MEMBRO: OSMAR AUGUSTINHO DAS MERSES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : : VIVIAN APARECIDA BARBOSA   

MEMBRO  : SÉRGIO RODRIGUES 

MEMBRO  : OSMAR AUGUSTINHO DAS MERSES 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 481/2.016 

INTERESSADO : Poder Legislativo 

ASSUNTO                 :    Dispõe sobre: “Revisão geral anual dos subsídios 

dos Vereadores e concessão de revisão e reajuste da remuneração do 

quadro de pessoal do Poder Legislativo e da outras providências”. 
 

  

PARECER 
 

      

O presente projeto esta redigido dentro dos preceitos 
legais e constitucionais, motivo pelo qual emitimos nosso parecer favorável à sua 
aprovação. 

 
Neste particular, vale deixar registrado que a pretensão 

traduzida neste projeto encontra amparo na Carta Magna, qual seja o artigo 37, X, 
atendendo assim ao princípio da legalidade que norteia os atos administrativos. 

 
De outra banda, apenas a título de ilustração 

colacionamos o seguinte julgado, onde demonstra a legalidade da pretensão: 
 
REVISÃO DE VENCIMENTOS – ISONOMIA. ‘ a revisão 

geral de remuneração dos servidores públicos, sem distinção 

de índices entre servidores públicos civis e militares, far-se-á 

sempre na mesma data – Inciso X – sendo irredutíveis, sob o 

ângulo não simplesmente da forma (valor nominal), mas 

real (poder aquisitivo) os vencimentos dos servidores 

públicos civis e militares _ inciso XV, ambos do art. 37 da 

Constituição Federal" (STF – RMS 22.307-7/DF – DJU de 

13.06.97, p. 26.722). 

 
Frisamos, que também foram atendidos as 

determinações constantes dos artigos 16 a 18 da Lei de Responsabilidade Fiscal, 
mediante a apresentação do respectivo impacto financeiro orçamentário. 

 



Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

. 
SALA DAS COMISSÕES; 23 DE FEVEREIRO DE 2.016. 

 

____________________________________ 
PRESIDENTE: VIVIAN APARECIDA BARBOSA 

 

__________________________ 
      MEMBRO:  SÉRGIO RODRIGUES 

 

______________________________________ 
  MEMBRO: OSMAR AUGUSTINHO DAS MERSES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : : VIVIAN APARECIDA BARBOSA   

MEMBRO  : SÉRGIO RODRIGUES 

MEMBRO  : OSMAR AUGUSTINHO DAS MERSES 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 482/2.016 

INTERESSADO : Poder Executivo 

ASSUNTO                 :     “Dispõe sobre alteração na Estrutura Administrativa do 
Município, alterando a Lei nº 52/1999 e anexo II, com a criação dos cargos de 
provimento efetivo de Fisioterapeuta em Hidroterapia e Salva Vidas, e dá outras 
providências”. 
 

  

PARECER 
      

O presente projeto esta redigido dentro dos preceitos 
legais e constitucionais, motivo pelo qual emitimos nosso parecer favorável à sua 
aprovação. 

 
Ressaltamos, ainda, que o principal fator de aprovação 

fora obedecido pelo Executivo mediante apresentação do imapacto financeiro 
orçamentário anexado, exigido no artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal que 
assim estabelece: 

 

Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de 

ação governamental que acarrete aumento da 

despesa será acompanhado de:  

I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no 

exercício em que deva entrar em vigor e nos dois 

subseqüentes;  

II - declaração do ordenador da despesa de que o 

aumento tem adequação orçamentária e financeira 

com a lei orçamentária anual e compatibilidade com 

o plano plurianual e com a lei de diretrizes 

orçamentárias.   

 
Por fim, revela-se que  o projeto obedece aos requisitos 

de constitucionalidade, legalidade e regimentalidade nas proposições, não 
apresentando nenhum vício de ordem formal ou material, e não encontrando 
óbices à aprovação, sendo entendimento estar dito projeto apto à votação. 

 



Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

. 
SALA DAS COMISSÕES; 23 DE FEVEREIRO DE 2.016. 

 

____________________________________ 
PRESIDENTE: VIVIAN APARECIDA BARBOSA 

 

__________________________ 
      MEMBRO:  SÉRGIO RODRIGUES 

 

______________________________________ 
  MEMBRO: OSMAR AUGUSTINHO DAS MERSES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : : VIVIAN APARECIDA BARBOSA   

MEMBRO  : SÉRGIO RODRIGUES 

MEMBRO  : OSMAR AUGUSTINHO DAS MERSES 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei Complementar nº 483/2.016 

INTERESSADO : Poder Executivo 

ASSUNTO                 :    Dispõe sobre: Dispõe sobre: “Inclui, altera e revoga 
itens constantes na Lei 049/98, Código Tributário Municipal, em relação ao 
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) e dá outras providências.” 

 

  

PARECER 
      

O presente projeto esta redigido dentro dos preceitos 

legais e constitucionais, motivo pelo qual emitimos nosso parecer favorável à 
sua aprovação. 

 
Neste particular, não é demasiado lembrar que a 

matéria posta em apreciação está voltada ao interesse público em receber de 
forma rápida, legal e sem maiores controvérsias os tributos e impostos de 
competência exclusiva do Município de Anhumas. 

 
 
Aliás, não é demasiado lembrar que sem a previsão 

expressa em lei, não há meios para o Poder Público, lançar, cobrar e até mesmo 
executar o recebimento judicial de seus impostos daqueles contribuintes que se 
negam em quitar seus débitos relativos  a atividades mercantis ou prestação de 
serviços. 

Logo, a alteração elencada no projeto em discussão é 
medida de rigor e defesa do interesse público, alicerçado no princípio da 
legalidade contido no artigo 37 da Constituição Federal. 

 

É certo ainda, que nossa Lei Orgânica, em seu 

Capitulo II, Seção IV, estabelece que será objeto de Leis Complementares 

matérias relacionados a código tributário municipal, código de obras e 

edificações, plano diretor e outras expressamente previstas no artigo 24, 
exatamente o ocorre no caso em concreto. 

 
 



Por fim, revela-se que  o projeto obedece aos requisitos 
de constitucionalidade, legalidade e regimentalidade nas proposições, não 
apresentando nenhum vício de ordem formal ou material, e não encontrando 
óbices à aprovação, sendo entendimento estar dito projeto apto à votação. 

 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 
. 

SALA DAS COMISSÕES; 08 DE MARÇO DE 2.016. 
 

____________________________________ 
PRESIDENTE: VIVIAN APARECIDA BARBOSA 

 

__________________________ 
      MEMBRO:  SÉRGIO RODRIGUES 

 

______________________________________ 
  MEMBRO: OSMAR AUGUSTINHO DAS MERSES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : : VIVIAN APARECIDA BARBOSA   

MEMBRO  : SÉRGIO RODRIGUES 

MEMBRO  : OSMAR AUGUSTINHO DAS MERSES 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 484/2.016 

INTERESSADO : Poder Legislativo 

ASSUNTO                 :    “Dispõe Sobre:  Denominação à Praça Poliesportiva do   
município e  da outras providencias” 

  

PARECER 
      

O presente Projeto de Lei foi redigido dentro dos parâmetros legais 
e Constitucionais. 

Registra-se, ainda, que a pretensão está efetivamente atrelada ao 

artigo 20, inciso VII e 61, XXII da Lei Orgânica, atendendo assim a exigências legais, não 
havendo óbice de ordem constitucional para sua apreciação e votação. 

Nesse sentido, não é demasiado trazer a baila o artigo 20, inciso 

VII da Lei Orgânica, que assim prescreve: 
 

“Artigo 20 – Compete a Câmara, com a sanção do Prefeito, dispor sobre todas 

as matérias da competência do Município e, especialmente: 

 

VII – autorizar a alteração ou dar nomes aos próprios, vias e logradouros 

públicos; 

 
Sendo assim, verifica-se que o projeto em analise atende os 

requisitos mínimos legais, motivo pelo qual a pretensão analisada merece acolhimento por parte 
desta Comissão. 

 
Portanto, somos favoráveis à aprovação do presente projeto na 

forma apresentada. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 
.SALA DAS COMISSÕES; 26 DE ABRIL DE 2.016. 

 

____________________________________ 
PRESIDENTE: VIVIAN APARECIDA BARBOSA 

 

__________________________ 
      MEMBRO:  SÉRGIO RODRIGUES 

 

______________________________________ 
  MEMBRO: OSMAR AUGUSTINHO DAS MERSES 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : : VIVIAN APARECIDA BARBOSA   

MEMBRO  : SÉRGIO RODRIGUES 

MEMBRO  : OSMAR AUGUSTINHO DAS MERSES 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 486/2.016 

INTERESSADO : Poder Executivo 

ASSUNTO                 :    “Acrescenta número de vagas para o cargo publico de 
Cozinheiro, provimento efetivo, alterando o Anexo II, da Lei Municipal nº 052/99, 
de 11 de maio de 1999 e suas alterações, e dá outras providencias”. 
 

  

PARECER 
 

O presente Projeto de Lei foi redigido dentro da moldura legal 
exigida pelas normas vigentes, estando assim dentro das exigências mínimas 
para seu conhecimento e aprovação. 

 
É certo, que a pretensão indicada neste projeto está 

perfeitamente evidenciada no artigo 37 da Constituição Federal, alterado pela 
Emenda Constitucional 19/98, o que lhe confere o atendimento dos princípios 
constitucionais, motivo pelo qual declinamos nossa expressa concordância. 

Ademais, a Constituição Federal prevê que a investidura em 
cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de 
provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do 

cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para 
cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. 

No caso vertente, o Executivo busca somente o aumento de 
vagas, alterando assim o Anexo II da Lei Municipal 52/99, o que declina 
reconhecer na legalidade da pretensão. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

SALA DAS COMISSÕES; 10 DE MAIO DE 2.016. 

____________________________________ 
PRESIDENTE: VIVIAN APARECIDA BARBOSA 

 

__________________________ 
      MEMBRO:  SÉRGIO RODRIGUES 

 

______________________________________ 
  MEMBRO: OSMAR AUGUSTINHO DAS MERSES 

 



 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : : VIVIAN APARECIDA BARBOSA   

MEMBRO  : SÉRGIO RODRIGUES 

MEMBRO  : OSMAR AUGUSTINHO DAS MERSES 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 487/2.016 

INTERESSADO : Poder Legislativo 

ASSUNTO                 :    “Dispõe Sobre:  SÚMULA: Fixa os subsídios do Prefeito e Vice-

Prefeito para o mandato de 2017 a 2020 obedecido o que dispõe o artigo 21º,VI ,  da Lei Orgânica 
Municipal  e  conforme  as normas estabelecidas pela Emenda Constitucional 25/2000 e dá outras 
providências. 
 

  

PARECER 
 

      

O presente Projeto de Lei foi redigido dentro dos 
parâmetros legais e Constitucionais. 

Vale destacar, que a Constituição Federal, a Lei 
Eleitoral, bem como a Lei Organica do Município de Anhumas são em determinar 
que a fixação dos subsídios para o mandato subsequente do Prefeito e do Vice-
Prefeito deverá ocorrer antes das eleições municipais. 

Alias, isto é o que se pretende com a matéria ora 
analisada, sem contar que os valores apresentados encontram-se dentro da 
normalidade dos Municípios da Região com a mesma população anhumense, 
sendo módicos com a condição do cargo eletivo. 

Portanto somos favoráveis à aprovação do presente 
projeto na forma apresentada. 

 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
. 

SALA DAS COMISSÕES; 10 DE MAIO DE 2.016. 
 

____________________________________ 
PRESIDENTE: VIVIAN APARECIDA BARBOSA 

 

__________________________ 
      MEMBRO:  SÉRGIO RODRIGUES 

 

______________________________________ 
  MEMBRO: OSMAR AUGUSTINHO DAS MERSES 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : : VIVIAN APARECIDA BARBOSA   

MEMBRO  : SÉRGIO RODRIGUES 

MEMBRO  : OSMAR AUGUSTINHO DAS MERSES 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 488/2.016 

INTERESSADO : Poder Legislativo 

ASSUNTO                 :    “Dispõe Sobre:   SÚMULA: Fixa os subsídios dos Vereadores 

para a Legislatura de 2017 a 2020, obedecido o que dispõe os artigos 18º, 21º,VI ,  25º,§1º,III da Lei 
Orgânica Municipal, artigo 77º do Regimento Interno e  conforme  as normas estabelecidas pela 
Emenda Constitucional 25/2000 e dá outras providências. 

 

PARECER 
      

O presente Projeto de Lei foi redigido dentro dos 
parâmetros legais e Constitucionais. 

Ademais, não podemos deixar de olvidar que o artigo 

18 da Lei Orgânica Municipal é claro no sentido de que os subsídios dos 

Vereadores será fixado por lei, nos limites fixados pela Constituição Federal, 

até 60 (sessenta) dias antes da eleição para legislatura subsequente.  
Frisa-se, ainda que os valores indicados no projeto sob 

crivo desta Comissão está dentro da realidade regional, sem prejuízo do fato de 
que esta perfeitamente dentro do limite subsidio do deputado estadual. 

 
Portanto somos favoráveis à aprovação do presente 

projeto na forma apresentada. 
 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 
. 

SALA DAS COMISSÕES; 10 DE MAIO DE 2.016. 
 

____________________________________ 
PRESIDENTE: VIVIAN APARECIDA BARBOSA 

 

__________________________ 
      MEMBRO:  SÉRGIO RODRIGUES 

 

______________________________________ 
  MEMBRO: OSMAR AUGUSTINHO DAS MERSES 

 

 



 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : : VIVIAN APARECIDA BARBOSA   

MEMBRO  : SÉRGIO RODRIGUES 

MEMBRO  : OSMAR AUGUSTINHO DAS MERSES 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 489/2.016 

INTERESSADO : Poder Legislativo 

ASSUNTO                 :    “Dispõe Sobre:   “Denominação de Rua do Município de 
Anhumas e da outras providencias”. 

PARECER 
     

O presente Projeto de Lei foi redigido dentro dos parâmetros legais 
e Constitucionais. 

Registra-se, ainda, que a pretensão está efetivamente atrelada ao 

artigo 20, inciso VII e 61, XXII da Lei Orgânica, atendendo assim a exigências legais, não 
havendo óbice de ordem constitucional para sua apreciação e votação. 

Nesse sentido, não é demasiado trazer a baila o artigo 20, inciso 

VII da Lei Orgânica, que assim prescreve: 
 

“Artigo 20 – Compete a Câmara, com a sanção do Prefeito, dispor sobre todas 

as matérias da competência do Município e, especialmente: 

 

VII – autorizar a alteração ou dar nomes aos próprios, vias e logradouros 

públicos; 

 
Sendo assim, verifica-se que o projeto em analise atende os 

requisitos mínimos legais, motivo pelo qual a pretensão analisada merece acolhimento por parte 
desta Comissão. 

 

Portanto somos favoráveis à aprovação do presente 
projeto na forma apresentada. 

 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
. 

SALA DAS COMISSÕES; 24 DE MAIO DE 2.016. 
 

____________________________________ 
PRESIDENTE: VIVIAN APARECIDA BARBOSA 

 

__________________________ 
      MEMBRO:  SÉRGIO RODRIGUES 

 

______________________________________ 
  MEMBRO: OSMAR AUGUSTINHO DAS MERSES 



 

 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : : VIVIAN APARECIDA BARBOSA   

MEMBRO  : SÉRGIO RODRIGUES 

MEMBRO  : OSMAR AUGUSTINHO DAS MERSES 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 490/2.016 

INTERESSADO : Poder Legislativo 

ASSUNTO                 :    “Dispõe Sobre:   AUTORIZA A CÂMARA 

MUNICIPAL DE ANHUMAS A FAZER A  DESTRUIÇÃO DE BENS 

PATRIMONIAIS PERMANENTES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

PARECER 
      

O presente Projeto de Leis está Redigido na forma legal 
e constitucional. 

Ressalta-se, ainda, que o artigo 4º da Lei Orgânica é 

claro no sentido de que constituem bens do Município todas as coisas 

móveis e imóveis, cabendo ao Poder Público administra-los da melhor forma 
possível, bem como dispô-los a despeito do princípio da eficiência previsto no 
artigo 37 da Constituição Federal. 

Portanto somos favoráveis à aprovação do presente 
projeto na forma apresentada. 

 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 
. 

SALA DAS COMISSÕES; 24 DE MAIO DE 2.016. 
 

____________________________________ 
PRESIDENTE: VIVIAN APARECIDA BARBOSA 

 

__________________________ 
      MEMBRO:  SÉRGIO RODRIGUES 

 

______________________________________ 
  MEMBRO: OSMAR AUGUSTINHO DAS MERSES 

 

 

 



 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : : VIVIAN APARECIDA BARBOSA   

MEMBRO  : SÉRGIO RODRIGUES 

MEMBRO  : OSMAR AUGUSTINHO DAS MERSES 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 485/2.016 

INTERESSADO : Poder Executivo 

ASSUNTO                 :    ESTABELECE AS DIRETRIZES A SEREM 

OBSERVADAS NA ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DO 

MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2.017 E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 
 

PARECER 
  

 
O projeto versa sobre matéria de competência do Município, 

em face do interesse local, encontrando amparo no artigo 30, I da Constituição 
Federal e no artigo 48 , XVII da Lei Orgânica Municipal de Anhumas. 

 
Verifica-se, outrossim, que a iniciativa de projetos desta 

natureza é privativa do Chefe do Poder Executivo, conforme se observa na 
análise conjunta do artigo 165, II da Constituição Federal e artigo 88, II da Lei 
Orgânica Municipal,portanto, sob o aspecto jurídico, nada obsta a regular 
tramitação do projeto, cabendo aos nobres vereadores a análise do mérito. 

 
O Projeto de Lei que dispõe sobre as diretrizes para a 

elaboração da Lei Orçamentária constitui instrumento de planejamento de amplo 
alcance, cuja finalidade é estabelecer os programas e as metas governamentais. 

 
Essa Lei deve definir, então, as ações, as metas e as 

prioridades para o orçamento municipal do próximo ano. Sua importância é 
fundamental porque serve de base para a elaboração do orçamento do Município, 
o qual estabelece como será aplicada a arrecadação financeira.  

 
Conforme dispõe o projeto em pauta, constatam-se as metas 

e diretrizes municipais para o exercício de 2017, que, conforme ressaltado na 
justificativa as prioridade e políticas públicas a serem desenvolvidas estão 
baseadas nas possibilidades financeiras do Município, cujas metas e diretrizes 
estão em consonância com a Lei Complementar 101/2000, compreendendo: as 



metas e as prioridades da Administração Pública Municipal; as orientações 
básicas para elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual; as disposições 
relativas à dívida pública; as disposições sobre a política de pessoal; as 
disposições sobre a receita e alterações na legislação tributária do Município; o 
equilíbrio entre receitas e despesas; os critérios e formas de limitação de 
empenho; as normas relativas ao controle de custos e a avaliação dos resultados 
dos programas financiados com recursos dos orçamentos; o estabelecimento de 
normas para transferências de recursos a entidades públicas e privadas; a 
normatização do auxílio do Município para o custeio de despesas atribuídas a 
outros entes da federação; os parâmetros para a elaboração da programação 
financeira e do cronograma mensal de desembolso; os critérios para início de 
novos projetos; a definição das despesas consideradas irrelevantes e a 
participação popular. 

 

 

 Além do que, a minuta do projeto fora apresentado pelo 
Chefe do Executivo, com a contemplação de todos os anexos e metas em perfeita 
sintonia com as normas vigentes, motivo pelo qual somos favoráveis à sua 
aprovação 

 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão 

 
. 

SALA DAS COMISSÕES; 03 DE JUNHO DE 2.016. 
 
 

____________________________________ 
PRESIDENTE: VIVIAN APARECIDA BARBOSA 

 

 

__________________________ 
      MEMBRO:  SÉRGIO RODRIGUES 

 

 

______________________________________ 
  MEMBRO: OSMAR AUGUSTINHO DAS MERSES 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : : VIVIAN APARECIDA BARBOSA   

MEMBRO  : SÉRGIO RODRIGUES 

MEMBRO  : OSMAR AUGUSTINHO DAS MERSES 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 491/2.016 

INTERESSADO : Poder Legislativo 

ASSUNTO                 :    “Dispõe Sobre Denominação das Ruas existentes no 

Loteamento Residencial João Menossi e dá outras providências”. 

 

PARECER 
     

O presente Projeto de Lei foi redigido dentro dos parâmetros 
legais e Constitucionais. 

Registra-se, ainda, que a pretensão está efetivamente 

atrelada ao artigo 20, inciso VII e 61, XXII da Lei Orgânica, atendendo assim a 
exigências legais, não havendo óbice de ordem constitucional para sua apreciação e 
votação. 

Nesse sentido, não é demasiado trazer a baila o artigo 20, 

inciso VII da Lei Orgânica, que assim prescreve: 
 

“Artigo 20 – Compete a Câmara, com a sanção do Prefeito, dispor 

sobre todas as matérias da competência do Município e, 

especialmente: 

 

VII – autorizar a alteração ou dar nomes aos próprios, vias e 

logradouros públicos; 

 
Sendo assim, verifica-se que o projeto em analise atende os 

requisitos mínimos legais, motivo pelo qual a pretensão analisada merece acolhimento 
por parte desta Comissão. 

Portanto somos favoráveis à aprovação do presente projeto 
na forma apresentada. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

SALA DAS COMISSÕES; 14 DE JUNHO DE 2.016. 

________________________________________ 

PRESIDENTE: VIVIAN APARECIDA BARBOSA 

_______________________________ 

      MEMBRO:  SÉRGIO RODRIGUES 

______________________________________ 

  MEMBRO: OSMAR AUGUSTINHO DAS MERSES 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : : VIVIAN APARECIDA BARBOSA   

MEMBRO  : SÉRGIO RODRIGUES 

MEMBRO  : OSMAR AUGUSTINHO DAS MERSES 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 492/2.016 

INTERESSADO : Poder Legislativo 

ASSUNTO                 :    “Dispõe Sobre: Denominação ao Centro de Múltiplo 

Uso do município e da outras providencias 

 

PARECER 
     

O presente Projeto de Lei foi redigido dentro dos parâmetros 
legais e Constitucionais. 

Registra-se, ainda, que a pretensão está efetivamente 

atrelada ao artigo 20, inciso VII e 61, XXII da Lei Orgânica, atendendo assim a 
exigências legais, não havendo óbice de ordem constitucional para sua apreciação e 
votação. 

Nesse sentido, não é demasiado trazer a baila o artigo 20, 

inciso VII da Lei Orgânica, que assim prescreve: 
 

“Artigo 20 – Compete a Câmara, com a sanção do Prefeito, dispor 

sobre todas as matérias da competência do Município e, 

especialmente: 

 

VII – autorizar a alteração ou dar nomes aos próprios, vias e 

logradouros públicos; 

 
Sendo assim, verifica-se que o projeto em analise atende os 

requisitos mínimos legais, motivo pelo qual a pretensão analisada merece acolhimento 
por parte desta Comissão. 

Portanto somos favoráveis à aprovação do presente projeto 
na forma apresentada. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
. 

SALA DAS COMISSÕES; 28 DE JUNHO DE 2.016. 

________________________________________ 

PRESIDENTE: VIVIAN APARECIDA BARBOSA 

_______________________________ 

      MEMBRO:  SÉRGIO RODRIGUES 

______________________________________ 

  MEMBRO: OSMAR AUGUSTINHO DAS MERSES 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : : VIVIAN APARECIDA BARBOSA   

MEMBRO  : SÉRGIO RODRIGUES 

MEMBRO  : OSMAR AUGUSTINHO DAS MERSES 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 493/2.016 

INTERESSADO : Poder Executivo 

ASSUNTO                 :    “Autoriza o Poder Executivo Municipal a outorgar 
Permissão de uso de bem imóvel de propriedade do município de Anhumas – SP, 
para a Associação de Produtores Rurais de Anhumas – APRA, revogando a Lei nº 
535/2015,de 17 de novembro de 2015 e da outras providências”. 
 

PARECER 
     

O presente Projeto de Lei foi redigido dentro dos parâmetros 
legais e Constitucionais. 

Registra-se, ainda, que a pretensão está efetivamente 

atrelada ao artigo 20, inciso VII e 61, XXII da Lei Orgânica, atendendo assim a 
exigências legais, não havendo óbice de ordem constitucional para sua apreciação e 
votação. 

Nesse sentido, não é demasiado trazer a baila o artigo 20, 

inciso VII da Lei Orgânica, que assim prescreve: 
 

“Artigo 20 – Compete a Câmara, com a sanção do Prefeito, dispor 

sobre todas as matérias da competência do Município e, 

especialmente: 

 

IV –  autorizar a compra, a venda, a cessão ou o arrendamento de 

bens imóveis do município e o recebimento de doações com encargo, 

não se considerando como tal a simples destinação especifica do 

bem; 

 
É certo, ainda,  que autorização ou permissão, no 

magistério de Maria Sylvia Zanella Di Pietro  "é o ato unilateral e discricionário pelo qual 

o Poder Público faculta ao particular o uso privativo de bem público, a título precário." 
 
Sendo assim, verifica-se que o projeto em analise atende os 

requisitos mínimos legais, motivo pelo qual a pretensão analisada merece acolhimento 
por parte desta Comissão. 

 
Portanto somos favoráveis à aprovação do presente projeto 

na forma apresentada. 
 



Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
. 

 

SALA DAS COMISSÕES; 07 DE JULHO DE 2.016. 
 

________________________________________ 

PRESIDENTE: VIVIAN APARECIDA BARBOSA 

 

_______________________________ 

      MEMBRO:  SÉRGIO RODRIGUES 
 

______________________________________ 

  MEMBRO: OSMAR AUGUSTINHO DAS MERSES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : : VIVIAN APARECIDA BARBOSA   

MEMBRO  : SÉRGIO RODRIGUES 

MEMBRO  : OSMAR AUGUSTINHO DAS MERSES 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 494/2.016 

INTERESSADO : Poder Legislativo 

ASSUNTO                 :    CRIA CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO JUNTO A 

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

PARECER 
     

O presente Projeto de Lei foi redigido dentro dos parâmetros 
legais e Constitucionais. 

Registra-se, ainda, que a pretensão está efetivamente 

atrelada ao que prescreve o artigo 37 da Constituição Federal e ainda as 

Recomendações expedidas pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo.  

Aliás, é nesse sentido a orientação contida no TC-

766/026/15, do qual analisou as contas deste Legislativo no exercício de 2015, 
determinando que a Câmara Municipal adote as providencias no sentido de criação dos 
cargos de contador e advogado em caráter permanente e efetivo, por se tratar de 
serviços de natureza comum à rotina do Órgão.  

Sendo assim, verifica-se que o projeto em analise atende os 
requisitos mínimos legais, motivo pelo qual a pretensão analisada merece acolhimento 
por parte desta Comissão. 

Portanto somos favoráveis à aprovação do presente projeto 
na forma apresentada. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
. 

SALA DAS COMISSÕES; 23 DE AGOSTO DE 2.016. 
 

________________________________________ 

PRESIDENTE: VIVIAN APARECIDA BARBOSA 

_______________________________ 

      MEMBRO:  SÉRGIO RODRIGUES 

______________________________________ 

  MEMBRO: OSMAR AUGUSTINHO DAS MERSES 
 

 

 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : : VIVIAN APARECIDA BARBOSA   

MEMBRO  : SÉRGIO RODRIGUES 

MEMBRO  : OSMAR AUGUSTINHO DAS MERSES 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 496/2.016 

INTERESSADO : Poder Executivo 

ASSUNTO                 :     “Altera artigo 2º, caput, da Lei nº 556/2016 de 08 de 
julho de 2016, e da outras providências”. 
 

PARECER 
     

O presente Projeto esta redigido de forma 
correta e atende prontamente o que determina a Lei Orgânica Municipal e a 
Constituição Federal.  

Além do que, a previsão do numero da matricula 
de forma correto no bojo da lei, significa atendimento do princípio da eficiência e 
da legalidade dos atos administrativos. 

 
Sendo assim, verifica-se que o projeto em 

analise atende os requisitos mínimos legais, motivo pelo qual a pretensão 
analisada merece acolhimento por parte desta Comissão. 

 
Portanto, somos favoráveis à aprovação do 

presente projeto na forma apresentada. 
 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
. 

 

SALA DAS COMISSÕES; 27 DE SETEMBRO DE 2.016. 
 

________________________________________ 

PRESIDENTE: VIVIAN APARECIDA BARBOSA 

 

_______________________________ 

      MEMBRO:  SÉRGIO RODRIGUES 
 

______________________________________ 

  MEMBRO: OSMAR AUGUSTINHO DAS MERSES 

 

 

 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : : VIVIAN APARECIDA BARBOSA   

MEMBRO  : SÉRGIO RODRIGUES 

MEMBRO  : OSMAR AUGUSTINHO DAS MERSES 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei Complementar nº 497/2.016 

INTERESSADO : Poder Executivo 

ASSUNTO                 :     “Dispõe sobre incorporação de área ao perímetro 

urbano, ficando incorporada a Lei Complementar nº 517/2014 de 29 de 

Outubro de 2014, que atualizou o perímetro urbano do Município de 

Anhumas, e dá outras providências”. 
 

 

PARECER 
     

A redação do presente Projeto de Lei, está dentro dos 
padrões e normas legais e constitucionais, sem prejuízo do fato de que atende ao 
interesse público local. 
 

A alteração do perímetro urbano se dá sempre que as divisas 
urbanas da cidade são alargada a fim de possibilitar novos empreendimentos, 
seja de loteamentos, seja de áreas destinadas à industria ou outras. 
 
   A hipótese deve estar prevista no Plano Diretor de 
Desenvolvimento Urbano, a fim de possibilitar a legalidade da proposta. 

      
   A definição do perímetro urbano deve ser feita por lei 
municipal, tanto para fins urbanísticos e industriais, como para efeitos tributários. 

 
  É que a Constituição da República concedeu ao Município 

competência legislativa especial relacionada à política de desenvolvimento urbano 

(art. 30, I e 182, § 1º), cabendo-lhe promover o adequado ordenamento territorial, 
mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do 
solo urbano. 

 
  Hely Lopes Meirelles chega a dizer que, para os fins 

urbanísticos, “a competência é privativa e irretirável do Município”
 

: lei 
urbanística deve estabelecer os requisitos da urbanização e lei específica, como 
esta de que trata o projeto, delimitará a zona de expansão do perímetro urbano. 

 
 



Finalmente, a legalidade do projeto esta adstrita a 
necessidade de participação da comunidade envolvida. 

 
A observação de tais requisitos pelo autor do projeto afasta a 

possibilidade de alegação de inconstitucionalidade, pelo que merece acolhimento. 
 
 
Desta sorte, somos favoráveis à sua aprovação na forma 

apresentada. 
 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

. 

 

SALA DAS COMISSÕES; 27 DE SETEMBRO DE 2.016. 
 

________________________________________ 

PRESIDENTE: VIVIAN APARECIDA BARBOSA 

 

_______________________________ 

      MEMBRO:  SÉRGIO RODRIGUES 
 

______________________________________ 

  MEMBRO: OSMAR AUGUSTINHO DAS MERSES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : VIVIAN APARECIDA BARBOSA   

MEMBRO  : SÉRGIO RODRIGUES 

MEMBRO  : OSMAR AUGUSTINHO DAS MERSES 

ESPÉCIE  : Projeto de Emenda ao Projeto de Lei nº 498/2.016 

INTERESSADO : José Luis Lopes Ascencio 

ASSUNTO                 :     “Dispõe sobre: INSERÇÃO MATERIA 

ORÇAMENTÁRIA  NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 

2.017 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO”.”.  

 

PARECER 
     Analisando a proposta apresentada pelo Nobre 

Vereador, constatamos que a mesma não esta redigida dentro dos preceitos 

Legais e Constitucionais, especialmente as regras elencadas na Lei Orgânica e 

na Constituição Federal.  

Ademais, não existe no Município de Anhumas lei que crie ou 
regulamente a concessão de vale alimentação em favor do funcionalismo 
municipal, não havendo assim o fato gerador e principal para existência da 
despesa pretendida na peça orçamentária. 

Portanto, o incremento de rubrica ou fonte orçamentária na 
peça que fixa receita e despesa para 2017 não é o meio hábil para intenção 
buscada pelo Autor, caracterizando na verdade invasão de competência em razão 
da matéria, ficando por isto declara a inconstitucionalidade da emenda. 

 

Desta sorte, somos contrários sua aprovação na forma 
apresentada, uma vez que não contempla o requisitos legais. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

SALA DAS COMISSÕES; 01 DE NOVEMBRO DE 2.016. 

________________________________ 
PRESIDENTE: VIVIAN APARECIDA BARBOSA 

 

________________________ 
      MEMBRO:  SÉRGIO RODRIGUES 

 

__________________________________ 
  MEMBRO: OSMAR AUGUSTINHO DAS MERSES 

 



 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

 

PRESIDENTE : VIVIAN APARECIDA BARBOSA   

MEMBRO  : SÉRGIO RODRIGUES 

MEMBRO  : OSMAR AUGUSTINHO DAS MERSES 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 498/2.016 

INTERESSADO : Poder Executivo 

ASSUNTO                 :     “Dispõe sobre: ESTIMA A RECEITA E FIXA A 

DESPESA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2.017”.  

 
 

PARECER 
       

Analisando a proposta apresentada pelo Executivo, 
constatamos que a mesma esta redigida dentro dos preceitos Legais e 
Constitucionais, especialmente as regras elencadas na Lei de Responsabilidade 
Fiscal, Lei de Contabilidade Pública e Constituição Federal. 

Revela-se, ainda que os requisitos mínimos elencados na Lei 
de Contabilidade Pública estão perfeitamente evidenciados, bem como as 
previsões orçamentárias atendem ao interesse da população em geral, 
contemplando Saúde, Educação, Esporte, Cultura e Lazer, investimentos e 
manutenção da máquina pública, conforme anseios dos anhumenses aflorados na 
Audiência Pública. 

Desta sorte, somos favoráveis à sua aprovação na forma 
apresentada. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 
 

SALA DAS COMISSÕES; 01 DE NOVEMBRO DE 2.016. 

 
________________________________ 
PRESIDENTE: VIVIAN APARECIDA BARBOSA 

 

________________________ 
      MEMBRO:  SÉRGIO RODRIGUES 

 

__________________________________ 
  MEMBRO: OSMAR AUGUSTINHO DAS MERSES 



 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : : VIVIAN APARECIDA BARBOSA   

MEMBRO  : SÉRGIO RODRIGUES 

MEMBRO  : OSMAR AUGUSTINHO DAS MERSES 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei Complementar nº 495/2.016 

INTERESSADO : Poder Executivo 

ASSUNTO                 :    "institui no âmbito do Poder Executivo  Municipal, o 
Sistema de Controle  Interno e dá outras providências"  
 

PARECER 
     

O presente Projeto de Lei foi redigido dentro dos parâmetros 
legais e Constitucionais. 

Registra-se, ainda, que a pretensão está efetivamente 

atrelada ao artigo 31 da Constituição Federal e artigo 59 da Lei de Responsabilidade 

Fiscal, atendendo assim a exigências legais, não havendo óbice de ordem constitucional 
para sua apreciação e votação. 

 

Neste diapasão, destacamos o artigo 31 da Constituição 

Federal, "in verbis": 

Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo 

Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, 

e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo 

Municipal, na forma da lei. 
 
Destacamos, que o prescrito no projeto em tela é 

exatamente o que determina a Carta Magna, 
 
Sendo assim, verifica-se que o projeto em analise atende os 

requisitos mínimos legais, motivo pelo qual a pretensão analisada merece acolhimento 
por parte desta Comissão. 

 
Portanto somos favoráveis à aprovação do presente projeto 

na forma apresentada. 
 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
. 

 

SALA DAS COMISSÕES; 22  DE NOVEMBRO DE 2.016. 
 

________________________________________ 



PRESIDENTE: VIVIAN APARECIDA BARBOSA 

 

_______________________________ 

      MEMBRO:  SÉRGIO RODRIGUES 
 

______________________________________ 

  MEMBRO: OSMAR AUGUSTINHO DAS MERSES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : : VIVIAN APARECIDA BARBOSA   

MEMBRO  : SÉRGIO RODRIGUES 

MEMBRO  : OSMAR AUGUSTINHO DAS MERSES 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 499/2.016 

INTERESSADO : Poder Executivo 

ASSUNTO                 :    “Autoriza o Município de Anhumas, pelo Poder Executivo 
Municipal, a receber em doação, com encargos, os imóveis que especifica e dá outras 
providências”. 
  
 

PARECER 
     

Analisando a proposta apresentada pelo Executivo, 
constatamos que pretende receber a título doação, com encargos de escrituração 
apenas, áreas rurais para integrar o sistema viário municipal.  

 
Vale ressaltar, que todo ato administrativo deve estar 

revestido de legalidade e de interesse público, o que não é diferente não caso 
vertente. 

 
O recebimento de mencionadas áreas permite um melhor 

aproveitamento das áreas destinadas a vias públicas, em especial para 
escoamento do trafego de veículos pesados por meio do anel viário.  

 
Além do que, a pretensão espojada encontra amparo no artigo 

20 da Lei Orgânica, que assim estabelece:  
 

“Art. 20 - Compete à Câmara, com a sanção do 

Prefeito, dispor sobre todas as matérias da 

competência do Município e, especialmente: 

  

(...) 

 IV - autorizar a compra, a venda, a cessão ou 

o arrendamento de bens imóveis do município e o 

recebimento de doações com encargo, não se 

considerando como tal a simples destinação 

especifica do bem; 

 VII - autorizar a alteração ou dar nomes aos 

próprios, vias e logradouros públicos; 



  
 
Desta sorte, somos favoráveis à sua aprovação na forma 

apresentada. 
 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
. 

 

SALA DAS COMISSÕES; 22 DE NOVEMBRO DE 2.016. 
 

________________________________________ 

PRESIDENTE: VIVIAN APARECIDA BARBOSA 

 

_______________________________ 

      MEMBRO:  SÉRGIO RODRIGUES 
 

______________________________________ 

  MEMBRO: OSMAR AUGUSTINHO DAS MERSES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : : VIVIAN APARECIDA BARBOSA   

MEMBRO  : SÉRGIO RODRIGUES 

MEMBRO  : OSMAR AUGUSTINHO DAS MERSES 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 500/2.016 

INTERESSADO : Poder Executivo 

ASSUNTO                 :    “Altera o Artigo 1º da Lei nº 329/2009 de 24 de junho de 
2009 estabelecendo novo valor para a parceria com o Hospital e Maternidade 
Regional de Regente Feijó, e dá outras providências”.  
 

  

PARECER 
     

 
Analisando a proposta apresentada pelo Executivo, 

constatamos que se busca apenas alterar dispositivo da lei anterior, em especial 

relacionado ao valor de repasse ao Hospital e Maternidade Regional de 

Regente Feijó. 

 
Contudo, fato relevante deve ser analisado no projeto sob 

analise, qual seja a retroatividade dos efeitos da lei. 
 
Neste particular, é imperioso destacar que muito embora 

alguns doutrinadores e até mesmo jurisprudência se mostre contrários a 
retroatividade da lei civil, com o passar do tempo mencionado posicionamento 
sofreu alterações. 

Na verdade, existe sim a possibilidade de retroatividade dos 
efeitos de uma lei, desde que não haja prejuízo ao ato jurídico perfeito e ao direito 
adquirido, sob pena de haver a incerteza do ordenamento juridico. 

 
No caso em testilha, busca-se apenas referendar uma 

situação de fato já existente e que não trará prejuízos para os cofres públicos. 
 

Reynaldo Porchat afirma que em relação às normas de 
ordem pública, que dizem respeito ao interesse público ou político, estas se 
aplicam imediatamente e não há direito adquirido contra elas, tendo em vista que 
o interesse coletivo se sobrepõe aos interesses particulares do indivíduo. (Maria 

Helena Diniz. “Conflito de leis no tempo”. 3. ed. rev. – São Paulo: Saraiva, 1998. pag. 
38.)  

 



Segundo Barroso, atual ministro do Supremo Tribunal 

Federal: “a previsão dos relatos se dá de maneira mais abstrata, sem se 

determinar a conduta correta, já que cada caso concreto deverá ser analisado 

para que o intérprete dê o exato peso entre eventuais princípios em choque 

(colisão). Assim, a aplicação dos princípios “não será no esquema tudo ou nada, 
mas graduada à vista das circunstâncias representadas por outras normas ou por 
situações de fato”. Destaca-se assim, a técnica da ponderação e do 
balanceamento, sendo, portanto, os princípios valorativos ou finalísticos.”  (Lenza, 

Pedro. “Direito constitucional esquematizado.” 16 ed. rev., atual e ampl. – São Paulo: 
Saraiva, 2012, pag. 147.) 

 
 

E mais, Carlos Roberto Gonçalves. na obra “Direito civil 

brasileiro. Volume I: parte geral.” 6 ed. ver. e atual. – São Paulo: Saraiva, 

2008, pag. 60, nos ensina: 
 

“Na doutrina, diz-se que é justa a retroatividade quando 

não se depara, na sua aplicação, qualquer ofensa ao ato jurídico perfeito, ao 

direito adquirido e à coisa julgada; e injusta, quando ocorre tal ofensa. A 

retroatividade pode ser máxima, média e mínima. A primeira atinge o direito 

adquirido e afeta os negócios jurídicos perfeitos; a segunda faz com que a 

lei nova alcance os fatos pendentes, os direitos já existentes mas ainda não 

integrados no patrimônio do titular; a terceira se confunde com o efeito 

imediato da lei e sujeita à lei na vigência da lei anterior". 

 

 

Além disso, o mesmo autor Carlos Roberto Gonçalves 
afirma que a irretroatividade das leis não possui caráter absoluto, por razões de 
políticas legislativas, que por sua vez podem recomendar que, em determinadas 

situações, a lei seja retroativa, atingindo os efeitos dos atos jurídicos 

praticados sob o império da norma antiga. (Gonçalves, Carolos Roberto. “Direito 

Civil, volume I: parte geral.” 6 ed. ver. e atual. São Paulo: Saraiva, 2008, pag. 60). 

 
Portanto, havendo o interesse público em manter as avenças 

com o referido Hospital que vem atendendo as necessidades da população na 
area de saúde, bem como pelo fato de que não há ofensa de ordem legal, a 
confirmação da materia apreciada é medida de rigor. 

 
 
Desta sorte, somos favoráveis à sua aprovação na forma 

apresentada. 
 



Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
. 
 
 
 

 

SALA DAS COMISSÕES; 14 DE DEZEMBRO DE 2.016. 
 
 

________________________________________ 

PRESIDENTE: VIVIAN APARECIDA BARBOSA 

 

 

_______________________________ 

      MEMBRO:  SÉRGIO RODRIGUES 
 
 

______________________________________ 

  MEMBRO: OSMAR AUGUSTINHO DAS MERSES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : : VIVIAN APARECIDA BARBOSA   

MEMBRO  : SÉRGIO RODRIGUES 

MEMBRO  : OSMAR AUGUSTINHO DAS MERSES 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 501/2.016 

INTERESSADO : Poder Executivo 

ASSUNTO                 :    “Institui o Plano Municipal do Livro, Leitura e Literatura 
– PMLLL, do município de Anhumas – SP e dá outras providencias”.  
  

PARECER 
     

Analisando a proposta apresentada pelo Executivo, 
constatamos que o mesmo preenche os requisitos legais, em especial pelo fato de 
que fora redigido dentro dos padrões da técnica legislativa e não afronta a Lei 
Orgânica e a Constituição Federal . 

 
Ademais, a matéria é de competência do Executivo que busca 

atender as determinações legais de hierarquia superior e ainda prever os meios 
pelo qual o Poder Público deverá incentivar a leitura nos cidadãos anhumenses. 

Sendo assim, uma vez demonstrado o caráter sócio-educativo 
da pretensão indicada no projeto, entendemos que matéria esta apta a ser 
apreciada pelo Douto Plenário. 

 
Desta sorte, somos favoráveis à sua aprovação na forma 

apresentada. 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
. 

SALA DAS COMISSÕES; 14 DE DEZEMBRO DE 2.016. 
 

________________________________________ 

PRESIDENTE: VIVIAN APARECIDA BARBOSA 

 

_______________________________ 

      MEMBRO:  SÉRGIO RODRIGUES 
 

______________________________________ 

  MEMBRO: OSMAR AUGUSTINHO DAS MERSES 

 

 

 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : : ANTONIO SILVA NASCIMENTO    

MEMBRO  : DOUGLAS ALVES BARBOSA  

MEMBRO  : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 502/2.017 

INTERESSADO : Poder Executivo 

ASSUNTO                 :    “Dispõe sobre: alteração do Art. 1º, Art. 2º, I, Art. 4º 
letra „b‟ e Art. 7º, da Lei nº 307/2009 de 27 de Fevereiro de 2009 – Frente de 
Assistência ao Trabalhador, e revoga as Leis 407/2011 de 09 de Fevereiro de 
2011 e 440/2012 de 15 de Fevereiro de 2012 e dá outras providencias.” 
 
  

PARECER 
     

Analisando a proposta apresentada pelo Executivo, 
constatamos que o mesmo preenche os requisitos legais, atendendo o que 
determina a Lei Orgânica. 

A pretensão busca aprimorar a aplicação das regras iniciais, 
em especial o prazo mínimo de desemprego do candidato ao beneficio da Frente 
de Assistência ao Trabalhado. 

Além do que, a competência é privativa do Chefe do 

Executivo, a despeito do que determina o artigo 48, inciso IX da Lei Organica 

Municipal. 
Desta sorte, somos favoráveis à sua aprovação na forma 

apresentada. 
 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
. 

SALA DAS COMISSÕES; 14 DE FEVEREIRO DE 2.017. 
 

_________________________________________ 

PRESIDENTE: ANTONIO SILVA NASCIMENTO  

 

____________________________________ 

      MEMBRO: DOUGLAS ALVES BARBOSA   
 

_____________________________________ 

  MEMBRO:JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO  
 

 

 

 



 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : : ANTONIO SILVA NASCIMENTO    

MEMBRO  : DOUGLAS ALVES BARBOSA  

MEMBRO  : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 503/2.017 

INTERESSADO : Poder Executivo 

ASSUNTO                 :    “Dispõe sobre alteração na Estrutura Administrativa do 
Município, alterando a Lei nº 52/1999 e anexo II, com a criação dos cargos de 
provimento efetivo de Recepcionista e Engenheiro Ambiental, e dá outras 
providências”. 
 
  

PARECER 
     

O presente projeto esta redigido dentro dos preceitos 
legais e constitucionais, motivo pelo qual emitimos nosso parecer favorável à sua 
aprovação. 

 
Ressaltamos ainda, que o principal fator de aprovação 

fora obedecido pelo Executivo mediante apresentação do imapacto financeiro 
orçamentário anexado, exigido no artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal que 
assim estabelece: 

 

Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de 

ação governamental que acarrete aumento da 

despesa será acompanhado de:  

I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no 

exercício em que deva entrar em vigor e nos dois 

subseqüentes;  

II - declaração do ordenador da despesa de que o 

aumento tem adequação orçamentária e financeira 

com a lei orçamentária anual e compatibilidade com 

o plano plurianual e com a lei de diretrizes 

orçamentárias.   

 
Por fim, revela-se que  o projeto obedece aos requisitos 

de constitucionalidade, legalidade e regimentalidade nas proposições, não 
apresentando nenhum vício de ordem formal ou material, e não encontrando 
óbices à aprovação, sendo entendimento estar dito projeto apto à votação. 



 
 
Desta sorte, somos favoráveis à sua aprovação na forma 

apresentada. 
 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
. 

SALA DAS COMISSÕES; 14 DE FEVEREIRO DE 2.017. 
 
 

_________________________________________ 

PRESIDENTE: ANTONIO SILVA NASCIMENTO  

 

____________________________________ 

      MEMBRO: DOUGLAS ALVES BARBOSA   
 

_____________________________________ 

  MEMBRO:JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : : ANTONIO SILVA NASCIMENTO    

MEMBRO  : DOUGLAS ALVES BARBOSA  

MEMBRO  : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 504/2.017 

INTERESSADO : Poder Executivo 

ASSUNTO                 :    “Dispõe sobre alteração na Estrutura Administrativa do 
Município, alterando a Lei nº 52/1999 e anexo II, com a criação dos cargos de 
provimento efetivo de Recepcionista e Engenheiro Ambiental, e dá outras 
providências”. 
 
  

PARECER 
     

O presente projeto esta redigido dentro dos preceitos 
legais e constitucionais, motivo pelo qual emitimos nosso parecer favorável à sua 
aprovação. 

 
Ressaltamos, ainda, que o principal fator de aprovação 

fora obedecido pelo Executivo mediante apresentação do imapacto financeiro 
orçamentário anexado, exigido no artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal que 
assim estabelece: 

 

Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de 

ação governamental que acarrete aumento da 

despesa será acompanhado de:  

I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no 

exercício em que deva entrar em vigor e nos dois 

subseqüentes;  

II - declaração do ordenador da despesa de que o 

aumento tem adequação orçamentária e financeira 

com a lei orçamentária anual e compatibilidade com 

o plano plurianual e com a lei de diretrizes 

orçamentárias.   

 
Por fim, revela-se que  o projeto obedece aos requisitos 

de constitucionalidade, legalidade e regimentalidade nas proposições, não 
apresentando nenhum vício de ordem formal ou material, e não encontrando 
óbices à aprovação, sendo entendimento estar dito projeto apto à votação. 



 
 
Desta sorte, somos favoráveis à sua aprovação na forma 

apresentada. 
 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
. 

SALA DAS COMISSÕES; 14 DE FEVEREIRO DE 2.017. 
 
 

_________________________________________ 

PRESIDENTE: ANTONIO SILVA NASCIMENTO  

 

____________________________________ 

      MEMBRO: DOUGLAS ALVES BARBOSA   
 

_____________________________________ 

  MEMBRO:JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : ANTONIO SILVA NASCIMENTO    

MEMBRO  : DOUGLAS ALVES BARBOSA  

MEMBRO  : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 505/2.017 

INTERESSADO : Poder Executivo 

ASSUNTO                 :    "Dispõe sobre: “Revisão geral anual e concessão 

de reajuste da remuneração do quadro de pessoal do Poder Executivo e da 

outras providências”. 
 
  

PARECER 
     

O presente projeto é bastante oportuno e estando 
redigido dentro dos preceitos legais e constitucionais, emitimos nosso parecer 
favorável à sua aprovação. 

Neste particular, vale deixar registrado que a pretensão 

traduzida neste projeto encontra amparo na Carta Magna, qual seja o artigo 37, 

inciso X, atendendo assim ao princípio da legalidade que norteia os atos 
administrativos. 

Ademais, os documentos encartados pelo 
Departamento de Contabilidade demonstram que as exigências contidas na Lei de 
Responsabilidade Fiscal, artigos 16 a 18 estão devidamente contemplados, 
declinando assim reconhecer na aprovação da pretensão do projeto. 

 

Vale lembrar, que o Supremo Tribunal Federal, em 
recentes e reiteradas decisões, pugnou pela obrigatoriedade da revisão geral de 

salários do funcionalismo público. Tais decisões nos julgamentos do RMS 22.307 

e na Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão n.º 2.061-DF, 

reconhecem a auto-aplicabilidade do art. 37, X da CF/88, alterado pela EC n.º 

19, que determina a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem 

distinção de índices. 
 Isto implica na concreta possibilidade de revisão dos 

salários no período compreendido entre o advento da EC n.º 19 (pub. No DOU em 
05.06.98) e a promulgação da Lei 10.331, de 18 de dezembro de 2001. 
 
    Assim, está assegurada revisão anual da remuneração 

dos servidores públicos, ou seja, foi inserido na Carta Magna, o princípio da 

periodicidade. 



A doutrina é consonante com a jurisprudência e é de 
HELY LOPES MEIRELLES lição que se amolda perfeitamente ao que se expõe:  
 

"É assegurada revisão geral anual dos subsídios e 
vencimentos, sempre na mesma data e sem 
distinção de índices (CF, art. 37,X). Aqui, EC 19 
culminou por assegurar a irredutibilidade real e não 

apenas nominal dos subsídios e vencimentos" 
(Curso de Direito Administrativo, 25.ª ed., 2000, p.431).
  
 

     Desta sorte, diante das várias manifestações 
doutrinárias e jurisprudenciais, somos favoráveis à sua aprovação na forma 
apresentada. 

 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
. 

SALA DAS COMISSÕES; 14 DE FEVEREIRO DE 2.017. 
 
 

_________________________________________ 

PRESIDENTE: ANTONIO SILVA NASCIMENTO  

 

____________________________________ 

      MEMBRO: DOUGLAS ALVES BARBOSA   
 

_____________________________________ 

  MEMBRO:JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : : ANTONIO SILVA NASCIMENTO    

MEMBRO  : DOUGLAS ALVES BARBOSA  

MEMBRO  : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 506/2.017 

INTERESSADO : Poder Executivo 

ASSUNTO                 :    “Dispõe sobre alteração da Lei nº 500/2014, de 14 de 
maio de 2014, Convênio com a APAE, de Regente Feijó, dando nova redação ao 
§ 1º, do art. 1º e às clausulas 3ª e 5ª, do Anexo I, permanecendo inalteráveis os 
demais dispositivos da Lei nº 197/2004, que estabeleceu o Convênio mencionada, 
e dá outras providências.” 
 

 
  

PARECER 
     

O presente projeto é importantíssimo e estando 
redigido dentro dos preceitos legais e constitucionais, emitimos nosso parecer 
favorável à sua aprovação. 

 
Neste particular, vale deixar registrado que a pretensão 

traduzida neste projeto buscar permitir que alunos do Município de Anhumas, 
portadores de necessidades especiais, tenham um estudo adequado, já que não 
contamos com tal benesse na estrutura educacional de Anhumas e tão pouco 
existe sede da APAE no nosso território municipal.  

 
Vale lembrar, que a missão da APAE consiste em 

atender o indivíduo com deficiências e necessidades educacionais especiais e 
suas famílias, oferecendo a elas uma melhor qualidade de vida através de um 
apoio efetivo e amigo, fazendo com que estes sejam incluídos num convívio 
social, tendo assistência nas áreas que necessita. 

 
A matéria é de natureza legislativa, uma vez que busca 

autorização para renovação de convênio, indicando, no § 1º do  art. 1º do projeto, 
bem como a fonte orçamentária para a cobertura das despesas.  

Com efeito, a proposta encontra respaldo no 

ordenamento legal, através de interpretação sistêmica do art. 48, X, da Lei 

Orgânica de Anhumas, e do art. 16 combinado com o art. 32, § 1º, inciso V, 

da Lei Complementar Federal nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal.  
 



Desta forma, sob o espectro enfocado – autorização 
para celebração de convênio – a proposta reúne condições de legalidade, lato 
senso.  

 
     Desta sorte, somos favoráveis à sua aprovação na 
forma apresentada. 

 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 
. 

SALA DAS COMISSÕES; 14 DE FEVEREIRO DE 2.017. 
 
 
 

_________________________________________ 

PRESIDENTE: ANTONIO SILVA NASCIMENTO  

 

____________________________________ 

      MEMBRO: DOUGLAS ALVES BARBOSA   
 

_____________________________________ 

  MEMBRO:JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

 

PRESIDENTE : : ANTONIO SILVA NASCIMENTO    

MEMBRO  : DOUGLAS ALVES BARBOSA  

MEMBRO  : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 506/2.017 

INTERESSADO : Poder Legislativo 

ASSUNTO                 :    Dispõe sobre: “Revisão geral anual e concessão de 

reajuste da remuneração do quadro de pessoal do Poder Legislativo e da 

outras providências”. 
 

     PARECER 
 
O presente projeto esta redigido dentro dos preceitos 

legais e constitucionais, motivo pelo qual emitimos nosso parecer favorável à sua 
aprovação. 

 
Neste particular, vale deixar registrado que a pretensão 

traduzida neste projeto encontra amparo na Carta Magna, qual seja o artigo 37, X, 
atendendo assim ao princípio da legalidade que norteia os atos administrativos. 

 
De outra banda, apenas a título de ilustração 

colacionamos o seguinte julgado, onde demonstra a legalidade da pretensão: 
 
 
REVISÃO DE VENCIMENTOS – ISONOMIA. ‘ a revisão 

geral de remuneração dos servidores públicos, sem distinção 

de índices entre servidores públicos civis e militares, far-se-á 

sempre na mesma data – Inciso X – sendo irredutíveis, sob o 

ângulo não simplesmente da forma (valor nominal), mas 

real (poder aquisitivo) os vencimentos dos servidores 

públicos civis e militares _ inciso XV, ambos do art. 37 da 

Constituição Federal" (STF – RMS 22.307-7/DF – DJU de 

13.06.97, p. 26.722). 

 
 
Frisamos, que também foram atendidos as 

determinações constantes dos artigos 16 a 18 da Lei de Responsabilidade Fiscal, 
mediante a apresentação do respectivo impacto financeiro orçamentário 



 
 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
. 
 

SALA DAS COMISSÕES; 14 DE FEVEREIRO DE 2.017. 
 
 
 
 

_________________________________________ 

PRESIDENTE: ANTONIO SILVA NASCIMENTO  

 

____________________________________ 

      MEMBRO: DOUGLAS ALVES BARBOSA   
 

_____________________________________ 

  MEMBRO:JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : : ANTONIO SILVA NASCIMENTO    

MEMBRO  : DOUGLAS ALVES BARBOSA  

MEMBRO  : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 508/2.017 

INTERESSADO : Poder Legislativo 

ASSUNTO                 :    CRIA CARGO DE PROVIMENTO COMISSIONADO 

JUNTO A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 

PARECER 
     

O presente projeto esta redigido dentro dos preceitos 
legais e constitucionais, motivo pelo qual emitimos nosso parecer favorável à sua 
aprovação. 

 
Ressaltamos, ainda, que o principal fator de aprovação 

fora obedecido pelo Legislativo mediante apresentação do imapacto financeiro 
orçamentário anexado, exigido no artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal que 
assim estabelece: 

 

Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de 

ação governamental que acarrete aumento da 

despesa será acompanhado de:  

I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no 

exercício em que deva entrar em vigor e nos dois 

subseqüentes;  

II - declaração do ordenador da despesa de que o 

aumento tem adequação orçamentária e financeira 

com a lei orçamentária anual e compatibilidade com 

o plano plurianual e com a lei de diretrizes 

orçamentárias.   

 

Vale destacar, ainda, que de acordo como artigo 130, § 

5º do Regimento Interno desta Casa de Leis, que é de iniciativa exclusiva da 
Mesa projeto de lei que disponha sobre a criação, alteração ou extinção de cargos 
e funções da Secretaria da Câmara e a respectiva remuneração, requisito este 
que fora fielmente observado quando de sua propositura. 

 



 
Registra-se, que do substrato das atribuições indicados 

do referido cargo no Anexo I do projeto, pode-se constatar que se tratam de 
atribuições de confiança, atendendo assim ao que determina a Emenda 
Constitucional 19/98, relacionado  a criação de cargos públicos. 

 
Por fim, revela-se que  o projeto obedece aos requisitos 

de constitucionalidade, legalidade e regimentalidade nas proposições, não 
apresentando nenhum vício de ordem formal ou material, e não encontrando 
óbices à aprovação, sendo entendimento estar dito projeto apto à votação. 

 
Importante, destacar ainda, que este projeto devera ser 

apreciado em dois turnos de votação, conforme preceitua o artigo 153, § 2º do 

Regimento Interno. 
 
Desta sorte, somos favoráveis à sua aprovação na forma 

apresentada. 
 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
. 

SALA DAS COMISSÕES; 14 DE MARÇO DE 2.017. 
 
 

_________________________________________ 

PRESIDENTE: ANTONIO SILVA NASCIMENTO  

 

____________________________________ 

      MEMBRO: DOUGLAS ALVES BARBOSA   
 

 
 

em conformidade com o artigo 50, § 2º do Regimento Interno, anoto “CONTRÁRIO” 
 
 

_____________________________________ 

MEMBRO:JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO  
 

 

 

 

 

 

 

 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : ANTONIO SILVA NASCIMENTO    

MEMBRO  : DOUGLAS ALVES BARBOSA  

MEMBRO  : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 509/2.017 

INTERESSADO : Poder Executivo 

ASSUNTO                 :    “Dispõe sobre alteração de Referencia/Nível, de cargo 
de provimento em comissão, da Lei 203/2005 de 11 de fevereiro de 2005, 
alterando o Anexo I, da Lei Municipal nº 052/99, de 11 de maio de 1999 e suas 

alterações, e dá outras providencias”. 
 

PARECER 
     

O presente projeto de pronto atende ao que preceitua o 

artigo 61, XI da Lei Organica, onde prevê expressamente que para a organização 
da administração pública direta, quando o assunto é remuneração de servidores, 
somente poderá ser fixada, alterada ou reajustada mediante lei especifica, 
observada, inclusive, a iniciativa exclusiva, que no caso vertente é do Executivo.    

 

Portanto, o projeto atende também ao contido no artigo 

37 da Constituição Federal, quanto ao quesito legalidade. 
 
Desta forma, sob o espectro enfocado – autorização 

para alteração de referencia salarial – a proposta reúne condições de legalidade, 
lato senso.  
     Desta sorte, somos favoráveis à sua aprovação na 
forma apresentada. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
. 

SALA DAS COMISSÕES; 14 DE MARÇO DE 2.017. 
 

_________________________________________ 

PRESIDENTE: ANTONIO SILVA NASCIMENTO  

 

____________________________________ 

      MEMBRO: DOUGLAS ALVES BARBOSA   
 

_____________________________________ 

  MEMBRO:JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 

 

 



 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : ANTONIO SILVA NASCIMENTO    

MEMBRO  : DOUGLAS ALVES BARBOSA  

MEMBRO  : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 514/2.017 

INTERESSADO : Poder Executivo 

ASSUNTO                 :    “Autoriza o poder executivo a celebrar convenio com 
prestadora de serviços de saúde e da outras providencias” 
 
 

PARECER 
     

O presente projeto de pronto atende ao que preceitua o 

artigo 48, X da Lei Orgânica Municipal, onde prevê expressamente que são 
atribuições do Prefeito Municipal, mediante autorização legislativa, para celebrar 
ou autorizar convênios. 

Portanto, o projeto atende também ao contido no artigo 

37 da Constituição Federal, quanto ao quesito legalidade. 
 
Desta forma, sob o espectro enfocado – autorização 

para celebração de convênios – a proposta reúne condições de legalidade, lato 
senso.  
     Desta sorte, somos favoráveis à sua aprovação na 
forma apresentada. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
. 

SALA DAS COMISSÕES; 09 DE MAIO DE 2.017. 
 

_________________________________________ 

PRESIDENTE: ANTONIO SILVA NASCIMENTO  

 

____________________________________ 

      MEMBRO: DOUGLAS ALVES BARBOSA   
 

_____________________________________ 

  MEMBRO:JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 

 

 

 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : ANTONIO SILVA NASCIMENTO    

MEMBRO  : DOUGLAS ALVES BARBOSA  

MEMBRO  : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 515/2.017 

INTERESSADO : Poder Executivo 

ASSUNTO                 :    “Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com o 
Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza –CEETEPS”. 

 
 

PARECER 
     

O presente projeto de pronto atende ao que preceitua o 

artigo 48, X da Lei Orgânica Municipal, onde prevê expressamente que são 
atribuições do Prefeito Municipal, mediante autorização legislativa, para celebrar 
ou autorizar convênios. 

Portanto, o projeto atende também ao contido no artigo 

37 da Constituição Federal, quanto ao quesito legalidade. 
 
Desta forma, sob o espectro enfocado – autorização 

para celebração de convênios – a proposta reúne condições de legalidade, lato 
senso.  
     Desta sorte, somos favoráveis à sua aprovação na 
forma apresentada. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
. 

SALA DAS COMISSÕES; 09 DE MAIO DE 2.017. 
 

_________________________________________ 

PRESIDENTE: ANTONIO SILVA NASCIMENTO  

 

____________________________________ 

      MEMBRO: DOUGLAS ALVES BARBOSA   
 

_____________________________________ 

  MEMBRO:JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 

 

 

 

 

 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : ANTONIO SILVA NASCIMENTO    

MEMBRO  : DOUGLAS ALVES BARBOSA  

MEMBRO  : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 516/2.017 

INTERESSADO : Poder Legislativo 

ASSUNTO                 :    “Dispõe Sobre denominação a Farmácia Municipal  e da outras 

providencias” 

 

PARECER 
     

O presente Projeto de Lei foi redigido dentro dos parâmetros 
legais e Constitucionais. 

Registra-se, ainda, que a pretensão está efetivamente 

atrelada ao artigo 20, inciso VII e 61, XXII da Lei Orgânica, atendendo assim a 
exigências legais, não havendo óbice de ordem constitucional para sua apreciação e 
votação. 

Nesse sentido, não é demasiado trazer a baila o artigo 20, 

inciso VII da Lei Orgânica, que assim prescreve: 
 

“Artigo 20 – Compete a Câmara, com a sanção do Prefeito, dispor 

sobre todas as matérias da competência do Município e, 

especialmente: 

 

VII – autorizar a alteração ou dar nomes aos próprios, vias e 

logradouros públicos; 

 
Sendo assim, verifica-se que o projeto em analise atende os 

requisitos mínimos legais, motivo pelo qual a pretensão analisada merece acolhimento 
por parte desta Comissão. 

Portanto somos favoráveis à aprovação do presente projeto 
na forma apresentada. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
. 

SALA DAS COMISSÕES; 23 DE MAIO DE 2.017. 

_________________________________________ 

PRESIDENTE: ANTONIO SILVA NASCIMENTO  

____________________________________ 

      MEMBRO: DOUGLAS ALVES BARBOSA   

_____________________________________ 

  MEMBRO:JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 

 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : : ANTONIO SILVA NASCIMENTO    

MEMBRO  : DOUGLAS ALVES BARBOSA  

MEMBRO  : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 510/2.017 

INTERESSADO : Poder Executivo 

ASSUNTO                 :    Dispõe sobre: PLANO PLURIANUAL PARA O 

QUADRIÊNIO DE 2018 A 2021 E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS  

 

PARECER 
 

O presente Projeto está redigido dentro das normas legais e 
constitucionais, especialmente no que tange ao contido na Lei de Contabilidade e 
Finanças Públicas – 4.320/64, sem prejuízo da obediência às instruções 
normativas expedidas pelo Egrégio Tribunal de Contas deste Estado, estando em 
condições de receber votação. 

Portanto,  somos favoráveis à sua aprovação na forma 
apresentada.  

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

 

SALA DAS COMISSÕES; 09 DE JUNHO DE 2.017. 

 

 
_________________________________________ 

PRESIDENTE: ANTONIO SILVA NASCIMENTO 

 

  

____________________________________ 

      MEMBRO: DOUGLAS ALVES BARBOSA  

 

  

_____________________________________ 

  MEMBRO:JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 
 

 

 

 

 

 

 

 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : : ANTONIO SILVA NASCIMENTO    

MEMBRO  : DOUGLAS ALVES BARBOSA  

MEMBRO  : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 511/2.017 

INTERESSADO : Poder Executivo 

ASSUNTO                 :    ESTABELECE AS DIRETRIZES A SEREM 

OBSERVADAS NA ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DO 

MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2.018 E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 
 

PARECER 
  

 
O projeto versa sobre matéria de competência do Município, 

em face do interesse local, encontrando amparo no artigo 30, I da Constituição 
Federal e no artigo 48 , XVII da Lei Orgânica Municipal de Anhumas. 

 
Verifica-se, outrossim, que a iniciativa de projetos desta 

natureza é privativa do Chefe do Poder Executivo, conforme se observa na 
análise conjunta do artigo 165, II da Constituição Federal e artigo 88, II da Lei 
Orgânica Municipal,portanto, sob o aspecto jurídico, nada obsta a regular 
tramitação do projeto, cabendo aos nobres vereadores a análise do mérito. 

 
O Projeto de Lei que dispõe sobre as diretrizes para a 

elaboração da Lei Orçamentária constitui instrumento de planejamento de amplo 
alcance, cuja finalidade é estabelecer os programas e as metas governamentais. 

 
Essa Lei deve definir, então, as ações, as metas e as 

prioridades para o orçamento municipal do próximo ano. Sua importância é 
fundamental porque serve de base para a elaboração do orçamento do Município, 
o qual estabelece como será aplicada a arrecadação financeira.  

 
Conforme dispõe o projeto em pauta, constatam-se as metas 

e diretrizes municipais para o exercício de 2018, que, conforme ressaltado na 
justificativa as prioridade e políticas públicas a serem desenvolvidas estão 
baseadas nas possibilidades financeiras do Município, cujas metas e diretrizes 
estão em consonância com a Lei Complementar 101/2000, compreendendo: as 
metas e as prioridades da Administração Pública Municipal; as orientações 



básicas para elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual; as disposições 
relativas à dívida pública; as disposições sobre a política de pessoal; as 
disposições sobre a receita e alterações na legislação tributária do Município; o 
equilíbrio entre receitas e despesas; os critérios e formas de limitação de 
empenho; as normas relativas ao controle de custos e a avaliação dos resultados 
dos programas financiados com recursos dos orçamentos; o estabelecimento de 
normas para transferências de recursos a entidades públicas e privadas; a 
normatização do auxílio do Município para o custeio de despesas atribuídas a 
outros entes da federação; os parâmetros para a elaboração da programação 
financeira e do cronograma mensal de desembolso; os critérios para início de 
novos projetos; a definição das despesas consideradas irrelevantes e a 
participação popular. 

 

 

 Além do que, a minuta do projeto fora apresentado pelo 
Chefe do Executivo, com a contemplação de todos os anexos e metas em perfeita 
sintonia com as normas vigentes, motivo pelo qual somos favoráveis à sua 
aprovação 

 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão 

 
. 

SALA DAS COMISSÕES; 09 DE JUNHO DE 2.017. 
 
 

 

 
_________________________________________ 

PRESIDENTE: ANTONIO SILVA NASCIMENTO 

 

  

____________________________________ 

      MEMBRO: DOUGLAS ALVES BARBOSA  

 

  

_____________________________________ 

  MEMBRO:JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 
 

 

 

 

 

 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : : ANTONIO SILVA NASCIMENTO    

MEMBRO  : DOUGLAS ALVES BARBOSA  

MEMBRO  : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 512/2.017 

INTERESSADO : Poder Executivo 

ASSUNTO                 :    “Dispõe sobre a Fiscalização no Município pelo Sistema 
de Controle Interno do Poder Executivo, nos termos do Art. 31 da Constituição da 
República e Art. 59 da Lei Complementar nº. 101/2000, Criação da Unidade de 
Controle Interno do Município de Anhumas e dá outras providências.” 

 

PARECER 
     

A legislação constitucional e legal é cristalina ao 
determinar funcionamento de sistema de controle interno em cada Poder estatal. 

 
De seu lado, a Lei de Responsabilidade Fiscal 

veio detalhar outras incumbências para o órgão interior de fiscalização, entre as 
quais a de monitorar as metas fiscais da lei de diretrizes orçamentárias (LDO); 
averiguar a recondução da despesa de pessoal e da dívida consolidada a seus 
limites; assinar, junto com outras autoridades,o Relatório de Gestão Fiscal (art. 54, 
parágrafo único e art. 59). 

 

 

Ao demais e segundo Maria Sylvia Zanella di 

Pietro, "o controle constitui poder-dever dos órgãos a que a lei atribui 

essa função, precisamente pela sua finalidade corretiva; ele não pode 

ser renunciado nem retardado, sob pena de responsabilidade de quem 

se omitiu". 

Diante de todos esses motivos, o Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo, em setembro de 2012, lançou o 
Comunicado 32, requerendo a pronta regulamentação da estrutura de 
controle interno municipal, a ser integrada por servidores do quadro efetivo. 

 



De fato, salienta o Comunicado que, à vista 

do  antes comentado fundamento constitucional e legal, “de se esperar que 

os Municípios, por intermédio de normas e instruções, regulamentem a 

operação do controle interno e, se tal acontecer de forma adequada, 

disporá o dirigente municipal de informações qualificadas para a 

tomada de decisões, além de obter mais segurança sobre a legalidade, 

legitimidade, eficiência e publicidade dos atos financeiros 

chancelados”. 

Ademais, o artigo 74 da Constituição Federal é 
claro em determinar que os  Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, 
de forma integrada, sistema de controle interno com vistas a manter o ordem 
econômica, financeira e tributária de suas obrigações, permitindo assim um 
controle mais rígido das atividades estatais. 

 
Por fim e com mais ênfase, não é demasiado 

lembrar o que determina o artigo 31 da Carta Magna, a saber: 
 
 

“Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder 

Legislativo municipal, mediante controle externo, e pelos 

sistemas de controle interno do Poder Executivo municipal, na 

forma da lei”. 

 

Sendo assim, sob o prisma da competência e da 
legalidade, tem-se tranquilamente que o projeto ora analisado encontra-se apto 
para apreciação do Douto Plenário, na exata forma apresentada pelo Chefe do 
Executivo. 
     

 Este é o parecer dos componentes desta 

Comissão. 
. 

SALA DAS COMISSÕES; 13 DE JUNHO DE 2.017. 
 

_________________________________________ 

PRESIDENTE: ANTONIO SILVA NASCIMENTO  

 

____________________________________ 

      MEMBRO: DOUGLAS ALVES BARBOSA   
 

_____________________________________ 

  MEMBRO:JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 



 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : : ANTONIO SILVA NASCIMENTO    

MEMBRO  : DOUGLAS ALVES BARBOSA  

MEMBRO  : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 513/2.017 

INTERESSADO : Poder Executivo 

ASSUNTO                 :    “Dispõe sobre: Institui regime de adiantamento e da 
outras providencias” 

 

PARECER 
     

 
O presente projeto de pronto atende ao que preceitua o 

artigo 59 da Lei Orgânica, onde prevê expressamente que os órgãos ou pessoas 
que recebem dinheiro ou valores públicos ficam obrigados a prestação de contas 
de sua aplicação ou utilização, nos prazo previstos em lei. 

 
 
Do conteúdo da norma sob analise, verifica-se que 

estão perfeitamente definidos que pode pegar numerários; quais as despesas são 
contemplas; valor máximo permitido como forma de adiantamento,  e quem cabe 
a verifiação da prestação de contas. 

 
 

Ademais, a Lei de Contabilidade Pública,  em seu 

artigo 68 cita o regime de adiantamento é aplicável aos casos de despesas 
expressamente definidos em lei e consiste na entrega de numerário a servidor, 
sempre precedida de empenho na dotação própria para o fim de realizar 
despesas, que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação. 

 
 

Portanto, o projeto atende também ao contido no artigo 

37 da Constituição Federal, quanto ao quesito legalidade. 
 
Desta forma, sob o espectro enfocado – autorização 

para a realização do pagamento de despesas através do regime de adiantamento 
– a proposta reúne condições de legalidade, lato senso.  

 



     Desta sorte, somos favoráveis à sua aprovação na 
forma apresentada. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
. 

SALA DAS COMISSÕES; 13 DE JUNHO DE 2.017. 
 

_________________________________________ 

PRESIDENTE: ANTONIO SILVA NASCIMENTO  

 

____________________________________ 

      MEMBRO: DOUGLAS ALVES BARBOSA   
 

_____________________________________ 

  MEMBRO:JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : : ANTONIO SILVA NASCIMENTO    

MEMBRO  : DOUGLAS ALVES BARBOSA  

MEMBRO  : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 

ESPÉCIE   : Projeto de Emenda Aditiva nº. 001/2.017 
PROJETO DE LEI : 510/2017 – PPA 2018/2021  

 

  

PARECER 
 

O presente Projeto de Emenda Aditiva foi redigido dentro da 
moldura legal exigida pelas normas vigentes, estando assim dentro das 
exigências mínimas para seu conhecimento e aprovação. 

 
Destacamos, que as emendas propostas pelos Nobres 

Vereadores encontram supedâneo no artigo 145 do Regimento Interno, onde 
prevê expressamente que pode haver emenda aditiva que visa acrescentar texto 
ao Projeto. 

 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 

 

SALA DAS COMISSÕES; 02 DE JUNHO DE 2.017. 

 

 
 

_________________________________________ 

PRESIDENTE: ANTONIO SILVA NASCIMENTO  

 

____________________________________ 

      MEMBRO: DOUGLAS ALVES BARBOSA   
 

_____________________________________ 

  MEMBRO:JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 

 

 

 

 

 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : : ANTONIO SILVA NASCIMENTO    

MEMBRO  : DOUGLAS ALVES BARBOSA  

MEMBRO  : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 

ESPÉCIE   : Projeto de Emenda Aditiva nº. 001/2.017 
PROJETO DE LEI : 511/2017 – LDO 2018  

 

  

PARECER 
 

O presente Projeto de Emenda Aditiva foi redigido dentro da 
moldura legal exigida pelas normas vigentes, estando assim dentro das 
exigências mínimas para seu conhecimento e aprovação. 

 
Destacamos, que as emendas propostas pelos Nobres 

Vereadores encontram supedâneo no artigo 145 do Regimento Interno, onde 
prevê expressamente que pode haver emenda aditiva que visa acrescentar texto 
ao Projeto. 

 
 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 

 

SALA DAS COMISSÕES; 02 DE JUNHO DE 2.017. 

 

 
 

_________________________________________ 

PRESIDENTE: ANTONIO SILVA NASCIMENTO  

 

____________________________________ 

      MEMBRO: DOUGLAS ALVES BARBOSA   
 

_____________________________________ 

  MEMBRO:JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 

 

 

 

 

 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : : ANTONIO SILVA NASCIMENTO    

MEMBRO  : DOUGLAS ALVES BARBOSA  

MEMBRO  : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei Complementar nº 517/2.017 

INTERESSADO : Poder Executivo 

ASSUNTO                 :    “Dispõe sobre a atualização do perímetro urbano do município de 

Anhumas, revogando as Leis Municipais n° 517/2014 e 558/2016 e todas as demais Leis que 
tratam de incorporação de áreas e dá outras providencias”  
 

 

PARECER 
     

A redação do presente Projeto de Lei, está dentro dos 
padrões e normas legais e constitucionais, sem prejuízo do fato de que atende ao 
interesse público local. 
 

 
A alteração do perímetro urbano se dá sempre que as divisas 

urbanas da cidade são alargada a fim de possibilitar novos empreendimentos, 
seja de loteamentos, seja de áreas destinadas à industria ou outras. 
 
   A hipótese deve estar prevista no Plano Diretor de 
Desenvolvimento Urbano, a fim de possibilitar a legalidade da proposta. 

      
   A definição do perímetro urbano deve ser feita por lei 
municipal, tanto para fins urbanísticos e industriais, como para efeitos tributários. 

 
  É que a Constituição da República concedeu ao Município 

competência legislativa especial relacionada à política de desenvolvimento urbano 

(art. 30, I e 182, § 1º), cabendo-lhe promover o adequado ordenamento territorial, 
mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do 
solo urbano. 

   
Hely Lopes Meirelles chega a dizer que, para os fins urbanísticos, “a 

competência é privativa e irretirável do Município”
 
: lei urbanística deve 

estabelecer os requisitos da urbanização e lei específica, como esta de que trata o 
projeto, delimitará a zona de expansão do perímetro urbano. 

 
 



Finalmente, a legalidade do projeto esta adstrita a 
necessidade de participação da comunidade envolvida, especialmente pelo fato 

de que o artigo 20, VIII da Lei Orgânica, é claro no sentido de que compete a 
Camara com sanção do Prefeito dispor sobre a matéria que delimita o perímetro 
urbano.  

 
A observação de tais requisitos pelo autor do projeto afasta a 

possibilidade de alegação de inconstitucionalidade, pelo que merece acolhimento. 
 
 
Desta sorte, somos favoráveis à sua aprovação na forma 

apresentada. 
 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

. 

 

SALA DAS COMISSÕES; 27 DE JUNHO DE 2.017. 
 

_________________________________________ 

PRESIDENTE: ANTONIO SILVA NASCIMENTO  

 

____________________________________ 

      MEMBRO: DOUGLAS ALVES BARBOSA   
 

_____________________________________ 

  MEMBRO:JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 

 
PRESIDENTE : : ANTONIO SILVA NASCIMENTO    

MEMBRO  : DOUGLAS ALVES BARBOSA  

MEMBRO  : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei Complementar nº. 518/2017 

INTERESSADO : Poder Executivo  

ASSUNTO              :            “Institui o Programa de Recuperação Fiscal - REFIS no 
Município de Anhumas - SP, e dá outras providências”. 
 

  

PARECER 
A matéria apresentada é de interesse público e estando a 

mesma redigida dentro dos preceitos Legais e Constitucionais, somos favoráveis 
à sua aprovação na forma apresentada. 

Além do que, é pacifico na jurisprudência dominante que cabe 
ao Poder Público editar medidas que visem o recebimento de seus tributos, 
possibilitando aplicação das receitas públicas e desde que não haja renuncia de 
receita de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Sendo assim, havendo interesse público em permitir o 
recebimento de seus créditos de forma parcelada e que não ofenda o princípio da 
legalidade, somos favoráveis a matéria proposta pelo Executivo indicada no 
presente projeto. 
 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 

SALA DAS COMISSÕES; 27 DE JUNHO DE 2.017. 

  
 

_________________________________________ 

PRESIDENTE: ANTONIO SILVA NASCIMENTO  

 

____________________________________ 

      MEMBRO: DOUGLAS ALVES BARBOSA   
 

_____________________________________ 

  MEMBRO:JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 

 

 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 

 
PRESIDENTE : : ANTONIO SILVA NASCIMENTO    

MEMBRO  : DOUGLAS ALVES BARBOSA  

MEMBRO  : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº. 519/2017 

INTERESSADO : Poder Executivo  

ASSUNTO        :     “Institui o Projeto TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO – 
Transporte dos Alunos de Anhumas, em âmbito municipal que autoriza o Poder 
Executivo conceder transporte para os municípios vizinhos em ordem estudantil e 
educacional e dá outras providências.” 
 

  

PARECER 
 

A matéria apresentada é de interesse público e estando a 
mesma redigida dentro dos preceitos Legais e Constitucionais, somos favoráveis 
à sua aprovação na forma apresentada. 

Além do que, de acordo com o artigo 121, § 2º da Lei 

Organica o município pode proporcionar o transporte dos alunos que freqüentam 
curso superior ou técnicos em cidades da região. 

Desta feita, percebe-se que a regulamentação da transporte 
universitário vai de encontro com a previsão legal, o que declina reconhecer na 
legalidade da matéria. 

Posto isto, somos favoráveis a apreciação do projeto por parte 
do Douto Plenário e conseqüente aprovação por contemplar todas as premissas 
legais. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 

SALA DAS COMISSÕES; 27 DE JUNHO DE 2.017. 

 
  

_________________________________________ 

PRESIDENTE: ANTONIO SILVA NASCIMENTO  

 

____________________________________ 

      MEMBRO: DOUGLAS ALVES BARBOSA   
 

_____________________________________ 

  MEMBRO:JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 

 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : : ANTONIO SILVA NASCIMENTO    

MEMBRO  : DOUGLAS ALVES BARBOSA  

MEMBRO  : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 520/2.017 

INTERESSADO : Poder Legislativo 

ASSUNTO                 :    DISPÕE SOBRE: A proibição da concessão de alvará, outorga, 

autorização e/ou licença de competência municipal para a exploração e/ou explotação de gases e 
óleos não convencionais (gás de xisto, shale gás, tight oil e outros) no Município de Anhumas-SP, 
pelos métodos de fraturamento hidráulico - Fracking e de refraturamento hidráulico - Re-Fracking, e 
dá outras providências. 

 

PARECER 
     

Do substrato do projeto verifica-se que a intenção do 
Autor é proibir que seja concedido qualquer tipo de autorização para exploração 
de gases e óleos não convencionais, o que pode ser feito através de lei 
especifica. 

A matéria versada no projeto possui competência 
concorrente, o que declina reconhecer na possibilidade da autoria ser de Membro 
do Legislativo, ainda mais por não versar sobre matéria financeira ou de 
competência exclusiva do Executivo. 

De outra banda,   relacionado a proteção do meio 

ambiente, mencionada providencia está perfeitamente evidenciada no artigo 106 

da Lei Organica Municipal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Portanto, o projeto atende também ao contido no artigo 

37 da Constituição Federal, quanto ao quesito legalidade. 
Desta forma, sob o espectro enfocado – proibição de 

concessão de alvarás e outras forma de autorização exploração de gases – a 
proposta reúne condições de legalidade, lato senso.  
     Desta sorte, somos favoráveis à sua aprovação na 
forma apresentada. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
. 

SALA DAS COMISSÕES; 27 DE JUNHO DE 2.017. 

_________________________________________ 

PRESIDENTE: ANTONIO SILVA NASCIMENTO  

____________________________________ 

      MEMBRO: DOUGLAS ALVES BARBOSA   

_____________________________________ 

  MEMBRO:JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 

 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : : ANTONIO SILVA NASCIMENTO    

MEMBRO  : DOUGLAS ALVES BARBOSA  

MEMBRO  : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 521/2.017 

INTERESSADO : Poder Legislativo 

ASSUNTO                 :    EXTINGUE CARGO DE PROVIMENTO COMISSIONADO JUNTO A 

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

PARECER 
     

O projeto fora redigido dentro dos padrões mínimos da técnica 
legislativa, foi observado a competência para propositura da matéria, sem prejuízo do fato de que 
cabe a Câmara Municipal dispor sobre sua estrutura administrativa. 

 

Alias, mencionada condição esta perfeita evidenciada no artigo 20, 

V da Lei Organica Municipal, que assim prescreve: 
 

“Art. 20 – Compete a Camara Municipal, com a sanção do 

Prefeito, dispor sobre todas as matérias da competência do 

Município e, especialmente: 

 

V – criar, alterar, e extinguir cargos públicos e fixar os 

respectivos vencimentos, inclusive os do serviço da Câmara;  
 

Portanto, o projeto atende também ao contido no artigo 37 da 

Constituição Federal, quanto ao quesito legalidade. 
 
Desta forma, sob o espectro enfocado – autorização para a 

extinção do cargo  – a proposta reúne condições de legalidade, lato senso.  
 

     Desta sorte, somos favoráveis à sua aprovação na forma 
apresentada. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
. 

SALA DAS COMISSÕES; 27 DE JUNHO DE 2.017. 
 

_________________________________________ 

PRESIDENTE: ANTONIO SILVA NASCIMENTO  

 

____________________________________ 

      MEMBRO: DOUGLAS ALVES BARBOSA   
 

_____________________________________ 

  MEMBRO:JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 

 

 

 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : : ANTONIO SILVA NASCIMENTO    

MEMBRO  : DOUGLAS ALVES BARBOSA  

MEMBRO  : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 522/2.017 

INTERESSADO : Poder Legislativo 

ASSUNTO                 :    DEFINE ATRIBUIÇÕES DO CARGO DE DIRETOR DE 

SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 

 

PARECER 
     

 
O presente projeto de pronto atende ao que preceitua o 

artigo 20, VIII da Lei Orgânica e a Emenda Constitucional 19/98, elencando as 
atribuições mínimas do cargo de Diretor de Secretaria.  

 
Ademais, mencionada providencia é motivo de 

orientação por parte do Egrégio Tribunal de Contas, conforme se extrai do TC – 
000766/026/15. 
     Desta sorte, somos favoráveis à sua aprovação na 
forma apresentada. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
. 

SALA DAS COMISSÕES; 27 DE JUNHO DE 2.017. 
 

_________________________________________ 

PRESIDENTE: ANTONIO SILVA NASCIMENTO  

 

____________________________________ 

      MEMBRO: DOUGLAS ALVES BARBOSA   
 

_____________________________________ 

  MEMBRO:JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 

 

 

 

 

 

 

 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 

 
PRESIDENTE : : ANTONIO SILVA NASCIMENTO    

MEMBRO  : DOUGLAS ALVES BARBOSA  

MEMBRO  : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº. 524/2017 

INTERESSADO : Poder Executivo  

ASSUNTO        :      “Dispõe sobre: autoriza a criação do Pólo Industrial e 

Comercial II, no Município de Anhumas, revogando a Lei nº 399/2010, de 
10/11/2010, Pólo Industrial e Comercial, que passa a ser regido por esta lei, e dá 
outras providencias.” 
 

  

PARECER 
 

A matéria apresentada é de interesse público e estando a 
mesma redigida dentro dos preceitos Legais e Constitucionais, somos favoráveis 
à sua aprovação na forma apresentada. 

Além do que, de acordo com o artigo 93 da Lei Orgânica o 
Município por meio de lei definirá em favor das  microempresas e as de pequeno 
porte, tratamento jurídico diferenciado, visando incentivá-los com a simplificação 
ou com a eliminação ou redução de suas obrigações em geral. . 

Desta feita, percebe-se que a criação de incentivos para 
fomentar a atividade econômica em seu âmbito territorial é dever, proporcionando 
assim empregos e renda para os munícipes, o que declina reconhecer na 
legalidade da matéria. 

Posto isto, somos favoráveis a apreciação do projeto por parte 
do Douto Plenário e conseqüente aprovação por contemplar todas as premissas 
legais. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 

SALA DAS COMISSÕES; 12 DE SETEMBRO DE 2.017. 
_________________________________________ 

PRESIDENTE: ANTONIO SILVA NASCIMENTO  

 

____________________________________ 

      MEMBRO: DOUGLAS ALVES BARBOSA   
 

_____________________________________ 

  MEMBRO:JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 

 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : : ANTONIO SILVA NASCIMENTO    

MEMBRO  : DOUGLAS ALVES BARBOSA  

MEMBRO  : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 525/2.017 

INTERESSADO : Poder Legislativo 

ASSUNTO                 :    Dispõe sobre:"A criação do SIC (Serviços de 
Informações ao Cidadão) no âmbito do Poder Legislativo Municipal na forma que 
especifica e dá outras providências". 
 

 

PARECER 
     

O presente projeto de pronto atende ao que preceitua o 

artigo 21, III da Lei Orgânica, onde elenca que compete exclusivamente a 
Camara Municipal organizar seus serviços administrativos, o que se pretende com 
o projeto sob analise.  

Ademais, mencionada providencia é motivo de 
orientação por parte do Egrégio Tribunal de Contas, conforme se extrai do TC – 
000445.989-16. 
    Vale frisar ainda, que o prescrito no projeto está em 
conformidade com a determinação constante da Lei Federal 12.527/11, que em 
seu artigo 10º, reza que qualquer interessado poderá apresentar pedido de 
acesso a informações aos órgãos e entidades referidos no art. 1o da citada Lei, 
por qualquer meio legítimo, devendo o pedido conter a identificação do requerente 
e a especificação da informação requerida.  

 Desta sorte, diante da flagrante constitucionalidade da 
matéria apreciada,  somos favoráveis à sua aprovação na forma apresentada. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
. 

SALA DAS COMISSÕES; 12 DE SETEMBRO DE 2.017. 
 

_________________________________________ 

PRESIDENTE: ANTONIO SILVA NASCIMENTO  

 

____________________________________ 

      MEMBRO: DOUGLAS ALVES BARBOSA   
 

_____________________________________ 

  MEMBRO:JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 

 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : : ANTONIO SILVA NASCIMENTO    

MEMBRO  : DOUGLAS ALVES BARBOSA  

MEMBRO  : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 523/2.017 

INTERESSADO : Poder Legislativo 

ASSUNTO                 :    Dispõe sobre: "Concede isenção de pagamento de 
IPTU para portadores de neoplasia maligna (CÂNCER) ou síndrome da 
imunodeficiência adquirida (AIDS) e dá outras providências”.  

 

PARECER 
     

O presente projeto busca conceder isenção do 
pagamento de IPTU a contribuintes portadores de doenças crônicas e 
consideradas raras, sob a ótica médica.  

A matéri a posta em apreciação é controversa e gera 
discussões de ordem jurídica, tendo em vista que se analisada de forma fria, pode 
se entender que se trata de matéria financeira ou até mesmo renuncia de receita 
pública. 

Contudo, após um estudo forçoso da matéria colocada 
em discussão, especialmente nos recentes julgados das Cortes de Justiça de 
nosso Pais, chega-se a uma conclusão, que a pretensão do legislador trata-se de 
matéria tributária. 

Por conta disso, muda-se toda a orientação técnica, 
jurídica e de competência, máxime porque, deixa de ser matéria de caráter 
exclusivo do Executivo para concorrente com o Legislativo. 

Aliás, sobre a competência exclusiva em tratando de 

matéria tributária, vale trazer a baila o contido no artigo 20 da Lei Organica 

Municipal, que assim prescreve: 

“Compete a Camara, com a sanção do Prefeito, 

dispor sobre todas as matérias da competência do Município e, 

especialmente:  

I – legislar sobre os tributos municipais, bem como 

autorizar isenções e anistias fiscais e a remissão das dividas; 
Logo, verifica-se que a pretensão contida no projeto de 

lei sob analise venceu a barreira da competência. 
De outra banda, é necessário analisar a questão sobre 

o ponto de vista de renuncia de receita, uma vez que esta se concedendo isenção 
de tributos para contribuintes. 



Neste particular, é imperioso aflorar os preceitos 

contidos no parecer jurídico acostado nos autos, onde por força das reiteradas 
decisões judiciais, restou clareado que por ser isenção condicionada, que 
depende do cumprimento de certos requisitos por quem queira se habilitar e 

não de caráter geral, não se trata de renuncia de receita, dispensando assim 
a apresentação de impacto orçamentário, conforme determina o artigo 14 da LRF. 

 
Ao final, visando espancar  toda e qualquer duvida 

sobre a constitucionalidade da matéria sobre apreciação, vale rememorar o 

julgamento contido na Ação Direta de Inconstitucionalidade, registrada sob nº 

2207308-16.2016.8.26.0000 que tramitou perante o Órgão Especial do 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, onde tinha por objeto apreciar a 
constitucionalidade da Lei Municipal nº 9.102/16 da cidade Presidente Prudente, 

cuja matéria era idêntica a tratada no projeto em fomento, do qual os 

Desembargadores proferiram decisão unânime no sentido de referida norma 

é constitucional sob todo os aspectos. 
 
Registra-se, ainda, que citada decisão não pende de 

nenhum recurso, por força do transito em julgado do Acordão, conforme certidão 

anexada junto ao parecer jurídico desta Casa de Leis. 

 

Portanto, sob o crivo Constitucional e legal, verifica-se 
que a pretensão do legislador neste projeto atende o princípio da legalidade,  
motivo pelo qual merece suporte desta Comissão. 

 
 Desta sorte, diante da flagrante constitucionalidade da 

matéria apreciada, invocando os fundamentos legais explicitados no parecer 
jurídico da Assessoria desta Casa de Leis,   somos favoráveis à sua aprovação na 
forma apresentada. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
. 

SALA DAS COMISSÕES; 22 DE SETEMBRO DE 2.017. 
 

_________________________________________ 

PRESIDENTE: ANTONIO SILVA NASCIMENTO  

 

____________________________________ 

      MEMBRO: DOUGLAS ALVES BARBOSA   
 

_____________________________________ 

  MEMBRO:JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 

 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 

 
PRESIDENTE : : ANTONIO SILVA NASCIMENTO    

MEMBRO  : DOUGLAS ALVES BARBOSA  

MEMBRO  : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei Complementar nº. 526/2017 

INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO        :      “Dispõe sobre: “Altera a lei complementar nº 546/2016 
de 09 de março de 2016, que dispõe sobre alterações na lei nº 049/1998, Código 
Tributário Municipal em relação ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 
(ISSQN) e dá outras providências.” 
 
 

  

PARECER 
 

A matéria apresentada é de interesse público, busca 
incrementar a arrecadação dos tributos municipais. 

Além do que, atende ao que determina a Legislação Federal, 
especialmente a Lei Complementar 157/2016, que determina aos Municípios que 
adéqüem suas legislações relacionado ao ISSQN. 

Posto isto, somos favoráveis a apreciação do projeto por parte 
do Douto Plenário e conseqüente aprovação por contemplar todas as premissas 
legais, lembrando apenas que por se tratar de matéria avessa a tributos (lei 
complementar) deverá ser votada em dois turnos, com quorum diferenciada para 
sua aprovação. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 

SALA DAS COMISSÕES; 26 DE SETEMBRO DE 2.017. 
  

_________________________________________ 

PRESIDENTE: ANTONIO SILVA NASCIMENTO  

 

____________________________________ 

      MEMBRO: DOUGLAS ALVES BARBOSA   
 

_____________________________________ 

  MEMBRO:JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 

 

 

 



 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 

 
PRESIDENTE : : ANTONIO SILVA NASCIMENTO    

MEMBRO  : DOUGLAS ALVES BARBOSA  

MEMBRO  : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº. 527/2017 

INTERESSADO : Poder Executivo  
ASSUNTO        :      “Dispõe sobre: “Altera dispositivos da Lei nº 014/1997, 
de 26 de setembro de 1997, que cria o Conselho Municipal de Assistência Social 
e dá outras providências.” 
 
 

  

PARECER 
 

A matéria apresentada é de interesse público e estando a 
mesma redigida dentro dos preceitos Legais e Constitucionais, somos favoráveis 
à sua aprovação na forma apresentada. 

Posto isto, mister se faz a apreciação do projeto por parte do 
Douto Plenário e conseqüente aprovação por contemplar todas as premissas 
legais. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 

SALA DAS COMISSÕES; 26 DE SETEMBRO DE 2.017. 
  

_________________________________________ 

PRESIDENTE: ANTONIO SILVA NASCIMENTO  

 

____________________________________ 

      MEMBRO: DOUGLAS ALVES BARBOSA   
 

_____________________________________ 

  MEMBRO:JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 

 

 

 

 

 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : : ANTONIO SILVA NASCIMENTO    

MEMBRO  : DOUGLAS ALVES BARBOSA  

MEMBRO  : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 529/2.017 

INTERESSADO : Poder Executivo 

ASSUNTO                 :    “Dispõe sobre: “Acresce atribuições do cargo de 

provimento efetivo de LANÇADOR, Anexos II e III da Lei Municipal nº 52/99, de 
11 de maio de 1999 e da outras providencias.” 
 

 

PARECER 
     
O presente projeto de pronto atende ao que preceitua o 

artigo 25, § 2º, II da Lei Orgânica e a Emenda Constitucional 19/98, elencando 
as atribuições mínimas do cargo de Lançador.  

 
Além do que, o artigo 37 da Constituição Federal é 

claro em estabelecer a obrigatoriedade das atribuições dos cargos  públicos, 
senão vejamos: 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 

I – os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos 

brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim 

como aos estrangeiros, na forma da lei; 

II – a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação 

prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo 

com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma 

prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão 

declarado em lei de livre nomeação e exoneração; 

 

 



Percebe-se que a norma do artigo 37, I da CF é 

categórica ao enunciar que os requisitos de admissibilidade a cargos, empregos e 

funções públicas devem estar previstos em Lei, (no sentido de lei formal) e não 

outro ato normativo administrativo, como portarias, resoluções, decretos, editais, 

etc. 

     Desta sorte, somos favoráveis à sua aprovação na 
forma apresentada. 

 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
. 

SALA DAS COMISSÕES; 24 DE OUTUBRO DE 2.017. 
 

_________________________________________ 

PRESIDENTE: ANTONIO SILVA NASCIMENTO  

 

____________________________________ 

      MEMBRO: DOUGLAS ALVES BARBOSA   
 

_____________________________________ 

  MEMBRO:JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : : ANTONIO SILVA NASCIMENTO    

MEMBRO  : DOUGLAS ALVES BARBOSA  

MEMBRO  : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 528/2.017 

INTERESSADO : Poder Executivo 

ASSUNTO                 :     “Dispõe sobre: ESTIMA A RECEITA E FIXA A 

DESPESA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2.018”.  

 
 

PARECER 
       

Analisando a proposta apresentada pelo Executivo, 
constatamos que a mesma esta redigida dentro dos preceitos Legais e 
Constitucionais, especialmente as regras elencadas na Lei de Responsabilidade 
Fiscal, Lei de Contabilidade Pública e Constituição Federal. 

Revela-se, ainda que os requisitos mínimos elencados na Lei 
de Contabilidade Pública estão perfeitamente evidenciados, bem como as 
previsões orçamentárias atendem ao interesse da população em geral, 
contemplando Saúde, Educação, Esporte, Cultura e Lazer, investimentos e 
manutenção da máquina pública, conforme anseios dos anhumenses aflorados na 
Audiência Pública. 

Tudo isto perfeitamente evidenciado na peça orçamentária. 
Desta sorte, somos favoráveis à sua aprovação na forma 

apresentada. 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 
 

SALA DAS COMISSÕES; 13 DE NOVEMBRO DE 2.017. 

 
_________________________________________ 

PRESIDENTE: ANTONIO SILVA NASCIMENTO  

 

____________________________________ 

      MEMBRO: DOUGLAS ALVES BARBOSA   
 

_____________________________________ 

  MEMBRO:JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 
 



 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : : ANTONIO SILVA NASCIMENTO    

MEMBRO  : DOUGLAS ALVES BARBOSA  

MEMBRO  : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 530/2.017 

INTERESSADO : Poder Executivo 

ASSUNTO                 :    “Dispõe sobre: alteração de disposições da Lei nº 
358/2010 de 19 de janeiro de 2010, que criou o Conselho Municipal de Direitos do 
Idoso e o Fundo Municipal de Direitos do Idoso e dá outras providências”. 

  
 

PARECER 
       

A matéria apresentada é de interesse público e estando a 
mesma redigida dentro dos preceitos Legais e Constitucionais, somos favoráveis 
à sua aprovação na forma apresentada. 

Posto isto, mister se faz a apreciação do projeto por parte do 
Douto Plenário e conseqüente aprovação por contemplar todas as premissas 
legais. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
. 

 
 

SALA DAS COMISSÕES; 14 DE NOVEMBRO DE 2.017. 

 
_________________________________________ 

PRESIDENTE: ANTONIO SILVA NASCIMENTO  

 

____________________________________ 

      MEMBRO: DOUGLAS ALVES BARBOSA   
 

_____________________________________ 

  MEMBRO:JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 
 

 

 

 

 

 

 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : : ANTONIO SILVA NASCIMENTO    

MEMBRO  : DOUGLAS ALVES BARBOSA  

MEMBRO  : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 531/2.017 

INTERESSADO : Poder Executivo 

ASSUNTO                 :    Dispõe sobre “denominação de prédio publico do 
Município de Anhumas e dá outras providências”. 
 
  

PARECER 
 

O presente Projeto de Lei foi redigido dentro dos 
parâmetros legais e Constitucionais. 

 
Registra-se, ainda, que a pretensão está efetivamente 

atrelada ao artigo 20, inciso VII e 61, XXII da Lei Orgânica, atendendo assim a 
exigências legais, não havendo óbice de ordem constitucional para sua 
apreciação e votação. 

Portanto, somos favoráveis à aprovação do presente 
projeto na forma apresentada. 

 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

 
 

SALA DAS COMISSÕES; 27 DE NOVEMBRO DE 2.017. 

 
_________________________________________ 

PRESIDENTE: ANTONIO SILVA NASCIMENTO  

 

____________________________________ 

      MEMBRO: DOUGLAS ALVES BARBOSA   
 

_____________________________________ 

  MEMBRO:JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 
 

 

 

 

 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : : ANTONIO SILVA NASCIMENTO    

MEMBRO  : DOUGLAS ALVES BARBOSA  

MEMBRO  : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 532/2.017 

INTERESSADO : Poder Executivo 

ASSUNTO                 :    “Dispõe sobre alteração de Referencia/Nível, de cargo 
de Coordenador de Atividades e Combate a Doenças Epidemiológicas, da Lei 
471/2013 de 12 de junho de 2013, e do cargo de Agente de Crédito do Banco do 
Povo da Lei 476/2013 de 14 de Agosto de 2013, ambos de provimento em 
comissão, alterando o Anexo I, da Lei Municipal nº 052/99, de 11 de maio de 1999 
e suas alterações e dá outras providencias”. 
 

PARECER 
 

O presente projeto de pronto atende ao que preceitua o 

artigo 61, XI da Lei Organica, onde prevê expressamente que para a organização 
da administração pública direta, quando o assunto é remuneração de servidores, 

somente poderá ser fixada, alterada ou reajustada mediante lei especifica, 

observada, inclusive, a iniciativa exclusiva, que no caso vertente é do 

Executivo.    

Portanto, o projeto atende também ao contido no artigo 

37 da Constituição Federal, quanto ao quesito legalidade. 
Desta forma, sob o espectro enfocado – autorização 

para alteração de referencia salarial – a proposta reúne condições de legalidade, 
lato senso.  
     Desta sorte, somos favoráveis à sua aprovação na 
forma apresentada. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

SALA DAS COMISSÕES; 27 DE NOVEMBRO DE 2.017. 
_________________________________________ 

PRESIDENTE: ANTONIO SILVA NASCIMENTO  

 

____________________________________ 

      MEMBRO: DOUGLAS ALVES BARBOSA   
 

_____________________________________ 

  MEMBRO:JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 

 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : : ANTONIO SILVA NASCIMENTO    

MEMBRO  : DOUGLAS ALVES BARBOSA  

MEMBRO  : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 533/2.017 

INTERESSADO : Poder Legislativo 

ASSUNTO                 :    “Institui no calendário Municipal, a Semana de 
Prevenção, Conscientização e Combate ao Uso de Drogas e Alcoolismo e dá 
outras providências”. 

  
 

PARECER 
       

A matéria apresentada é de interesse público e estando a 
mesma redigida dentro dos preceitos Legais e Constitucionais, somos favoráveis 
à sua aprovação na forma apresentada. 

 

Além do que, o projeto versa sobre matéria de competência 

do Município em face do interesse local, encontrando amparo no artigo 30, 

inciso I da Constituição da República, e trata-se de proposição de iniciativa 

concorrente. 
Diante de todo exposto, do ponto de vista de 

constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, mister se faz a 
apreciação do projeto por parte do Douto Plenário e conseqüente aprovação por 
contemplar todas as premissas legais. 

 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

. 
 

SALA DAS COMISSÕES; 27 DE NOVEMBRO DE 2.017. 

 
_________________________________________ 

PRESIDENTE: ANTONIO SILVA NASCIMENTO  

 

____________________________________ 

      MEMBRO: DOUGLAS ALVES BARBOSA   
 

_____________________________________ 

  MEMBRO:JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 

 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : : ANTONIO SILVA NASCIMENTO    

MEMBRO  : DOUGLAS ALVES BARBOSA  

MEMBRO  : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 534/2.018 

INTERESSADO : Poder Executivo 

ASSUNTO                 :    “Dispõe sobre: altera e acrescenta parágrafos à Lei nº 
584/2017, de 13 de setembro de 2017, que criou o Pólo Industrial e Comercial II 
do Município de Anhumas e dá outras providencias.” 
 
  

PARECER 
       

A matéria apresentada é de interesse público e estando a 
mesma redigida dentro dos preceitos Legais e Constitucionais, somos favoráveis 
à sua aprovação na forma apresentada. 

Além do que, de acordo com o artigo  104 da Lei Orgânica 
estabelece as regras mínimas a serem observadas quando da concessão de 
direito real de uso. 

Posto isto, somos favoráveis a apreciação do projeto por parte 
do Douto Plenário e conseqüente aprovação por contemplar todas as premissas 
legais. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
. 

SALA DAS COMISSÕES; 15 DE FEVEREIRO DE 2.018. 

 
_________________________________________ 

PRESIDENTE: ANTONIO SILVA NASCIMENTO  

 

____________________________________ 

      MEMBRO: DOUGLAS ALVES BARBOSA   
 

_____________________________________ 

  MEMBRO:JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 

 

 

 

 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : : ANTONIO SILVA NASCIMENTO    

MEMBRO  : DOUGLAS ALVES BARBOSA  

MEMBRO  : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 535/2.018 

INTERESSADO : Poder Executivo 

ASSUNTO                 :    Dispõe sobre: altera de disposições a Lei nº 345/2009, de 23 
de setembro de 2009, que dispõe sobre proibição de queimadas em áreas urbanas e dá 
outras providências”. 

 
  

PARECER 
       

A matéria apresentada é de interesse público e estando a 
mesma redigida dentro dos preceitos Legais e Constitucionais, somos favoráveis 
à sua aprovação na forma apresentada. 

 

Além do que, o projeto versa sobre matéria de competência 

do Município em face do interesse local, encontrando amparo no artigo 75, 

inciso II da Lei Organica, e trata-se do exercício de polícia na fiscalização e 

aplicação de penalidades aos infratores de legislação especifica. 
Diante de todo exposto, do ponto de vista de 

constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, mister se faz a 
apreciação do projeto por parte do Douto Plenário e conseqüente aprovação por 
contemplar todas as premissas legais. 

 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

. 
 

SALA DAS COMISSÕES; 15 DE FEVEREIRO DE 2.018. 

 
_________________________________________ 

PRESIDENTE: ANTONIO SILVA NASCIMENTO  

 

____________________________________ 

      MEMBRO: DOUGLAS ALVES BARBOSA   
 

_____________________________________ 

  MEMBRO:JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 

 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : : ANTONIO SILVA NASCIMENTO    

MEMBRO  : DOUGLAS ALVES BARBOSA  

MEMBRO  : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 537/2.018 

INTERESSADO : Poder Executivo 

ASSUNTO                 :    “Dispõe sobre: “As medidas necessárias ao combate e 
prevenção da Leishmaniose e outras zoonoses no Município e dá outras 
providências.” 
 

  
 

PARECER 
       

A matéria apresentada é de interesse público e estando a 
mesma redigida dentro dos preceitos Legais e Constitucionais, somos favoráveis 
à sua aprovação na forma apresentada. 

 

Ademais, a despeito do que reza o artigo 114 da Lei 

Organica a saúde é um direito de todos e dever do Estado, cabendo ao Poder 
Público regulamentar medidas de prevenção as doenças infecciosas. 

Diante de todo exposto, do ponto de vista de 
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, mister se faz a 
apreciação do projeto por parte do Douto Plenário e conseqüente aprovação por 
contemplar todas as premissas legais. 

 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

. 
 

SALA DAS COMISSÕES; 15 DE FEVEREIRO DE 2.018. 

 
_________________________________________ 

PRESIDENTE: ANTONIO SILVA NASCIMENTO  

 

____________________________________ 

      MEMBRO: DOUGLAS ALVES BARBOSA   
 

_____________________________________ 

  MEMBRO:JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 

 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : : ANTONIO SILVA NASCIMENTO    

MEMBRO  : DOUGLAS ALVES BARBOSA  

MEMBRO  : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 538/2.018 

INTERESSADO : Poder Executivo 

ASSUNTO                 :    Dispõe sobre o combate dos criadouros dos vetores da 
Dengue, Leishmaniose Visceral e outros; a prevenção e o controle da transmissão 
das doenças que tenham os referidos vetores; e a atenção básica à saúde nos 
casos em que estas são constatadas no âmbito do Município de Anhumas, e dá 
outras providências.  
 
  

PARECER 
   
A matéria apresentada é de interesse público e estando a 

mesma redigida dentro dos preceitos Legais e Constitucionais, somos favoráveis 
à sua aprovação na forma apresentada. 

 

Ademais, a despeito do que reza o artigo 114 da Lei 

Organica a saúde é um direito de todos e dever do Estado, cabendo ao Poder 
Público regulamentar medidas de prevenção as doenças infecciosas. 

Diante de todo exposto, do ponto de vista de 
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, mister se faz a 
apreciação do projeto por parte do Douto Plenário e conseqüente aprovação por 
contemplar todas as premissas legais. 
     

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
. 

SALA DAS COMISSÕES; 15 DE FEVEREIRO DE 2.018. 

 
_________________________________________ 

PRESIDENTE: ANTONIO SILVA NASCIMENTO  

 

____________________________________ 

      MEMBRO: DOUGLAS ALVES BARBOSA   
 

_____________________________________ 

  MEMBRO:JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 
 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : ANTONIO SILVA NASCIMENTO    

MEMBRO  : DOUGLAS ALVES BARBOSA  

MEMBRO  : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 539/2.018 

INTERESSADO : Poder Executivo 

ASSUNTO                 :    “Dispõe sobre: altera disposições da Lei nº428/2011 de 
23 de Novembro de 2011 e dá outras providências”. 
 

  
 

PARECER 
       

O presente projeto de Lei está redigido dentro dos preceitos 
legais e constitucionais, motivo pelo qual emitimos nosso parecer favorável à sua 
aprovação. 

Ademais, atende ao contido no artigo 75 da Lei Organica 

Municipal, sem prejuízo do fato de que se trata de matéria de competência do 
Executivo. 

Sendo assim, somos favoráveis à aprovação na forma 
apresentada. 

 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

. 
 

SALA DAS COMISSÕES; 15 DE FEVEREIRO DE 2.018. 

 
_________________________________________ 

PRESIDENTE: ANTONIO SILVA NASCIMENTO  

 

____________________________________ 

      MEMBRO: DOUGLAS ALVES BARBOSA   
 

_____________________________________ 

  MEMBRO:JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 

 

 

 

 



 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : : ANTONIO SILVA NASCIMENTO    

MEMBRO  : DOUGLAS ALVES BARBOSA  

MEMBRO  : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 540/2.018 

INTERESSADO : Poder Executivo 

ASSUNTO                 :    “Dispõe sobre a criação da brigada de incêndio 
voluntária do município de Anhumas, e dá outras providências”.  
 

  
 

PARECER 
       

A matéria apresentada é de interesse público e estando a 
mesma redigida dentro dos preceitos Legais e Constitucionais, somos favoráveis 
à sua aprovação na forma apresentada. 

 

Além do que, o projeto versa sobre matéria de competência 

do Município em face do interesse local, encontrando amparo no artigo 30, 

inciso I da Constituição da República. 
Diante de todo exposto, do ponto de vista de 

constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, mister se faz a 
apreciação do projeto por parte do Douto Plenário e conseqüente aprovação por 
contemplar todas as premissas legais. 

 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

. 
 

SALA DAS COMISSÕES; 15 DE FEVEREIRO DE 2.018. 

 
_________________________________________ 

PRESIDENTE: ANTONIO SILVA NASCIMENTO  

 

____________________________________ 

      MEMBRO: DOUGLAS ALVES BARBOSA   
 

_____________________________________ 

  MEMBRO:JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 

 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : : ANTONIO SILVA NASCIMENTO    

MEMBRO  : DOUGLAS ALVES BARBOSA  

MEMBRO  : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei Complementar nº 541/2.018 

INTERESSADO : Poder Executivo 

ASSUNTO                 :    “Dispõe sobre: altera o art. 1º, da Lei Complementar nº 
489/2013, de 27 de novembro de 2013 e dá outras providências”. 
 
  

PARECER 
       

A matéria apresentada é de interesse público, busca 
incrementar a forma de arrecadação dos tributos municipais, sendo de 
competencia do Executivo legislar sobre matéria tributária. 

Aliás, mencionada providencia esta prevista no artigo 24 da 

Lei Organica Municipal. 
 
Posto isto, somos favoráveis a apreciação do projeto por parte 

do Douto Plenário e conseqüente aprovação por contemplar todas as premissas 
legais, lembrando apenas que por se tratar de matéria tributária (lei 
complementar) deverá ser aprovada com quorum diferenciado, conforme artigo 
citado acima. 

 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

. 
 

SALA DAS COMISSÕES; 15 DE FEVEREIRO DE 2.018. 

 
_________________________________________ 

PRESIDENTE: ANTONIO SILVA NASCIMENTO  

 

____________________________________ 

      MEMBRO: DOUGLAS ALVES BARBOSA   
 

_____________________________________ 

  MEMBRO:JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 

 

 

 

 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : : ANTONIO SILVA NASCIMENTO    

MEMBRO  : DOUGLAS ALVES BARBOSA  

MEMBRO  : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 542/2.018 

INTERESSADO : Poder Executivo 

ASSUNTO                 :    “Dispõe sobre proibição de criação, permanência e 
tráfego de animais no perímetro urbano do município e dá outras providências.” 
 
  

PARECER 
     

A matéria apresentada é de interesse público, especialmente 
pelo fato de que busca coibir a criação desordenada de animais, bem como o 
trafego dos mesmos no perímetro urbano. 

Afora, vale destacar que mencionada matéria esta disciplinada 

no artigo 106 da Lei Orgânica Municipal, onde dispõe que cabe ao Município 
assegurar a sadia qualidade de vida dos cidadãos e ainda proteção do meio 

ambiente. 
Além do que, trata-se de matéria de interesse local, não 

invadindo assim outras esferas governamentais, atendendo ao que determina o 

artigo 30, I da Constituição Federal. 
 
Posto isto, somos favoráveis a apreciação do projeto por parte 

do Douto Plenário e conseqüente aprovação por contemplar todas as premissas 
legais, lembrando apenas que por se tratar de matéria tributária (lei 
complementar) deverá ser aprovada com quorum diferenciado, conforme artigo 
citado acima. 

 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

. 

SALA DAS COMISSÕES; 13 DE MARÇO DE 2.018. 
_________________________________________ 

PRESIDENTE: ANTONIO SILVA NASCIMENTO  

 

____________________________________ 

      MEMBRO: DOUGLAS ALVES BARBOSA   
 

_____________________________________ 

  MEMBRO:JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 

 



 

 

 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : : ANTONIO SILVA NASCIMENTO    

MEMBRO  : DOUGLAS ALVES BARBOSA  

MEMBRO  : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei Complementar nº 543/2.018 

INTERESSADO : Poder Executivo 

ASSUNTO                 :    “Dispõe sobre: Oficializa bairros e ruas existentes no 
perímetro urbano do Município de Anhumas, constantes do mapa atualizado e dá 
outras providências”. 
 
  

PARECER 
       

A matéria apresentada é de interesse público, do qual 
oficializa a denominação de todos os bairros do território municipal, permitindo 
uma melhor definição da área urbana. 

É certo, que a competencia para legislar sobre o assunto é 

exclusiva do Município, encontrando guarida no artigo 30, I da Constituição 

Federal e artigo 100 da Lei Organica, o que declina reconhecer na sua 
constitucionalidade.  

Contudo, provém lembrar, que por se tratar de projeto de lei 
complementar, a sua aprovação depende de quorum diferenciado (maioria 

absoluta), conforme determina o artigo 165 , letra "g' do Regimento Interno, 
uma vez que se refere a divisão territorial do município. 

 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

. 

SALA DAS COMISSÕES; 13 DE MARÇO DE 2.018. 

 
_________________________________________ 

PRESIDENTE: ANTONIO SILVA NASCIMENTO  

 

____________________________________ 

      MEMBRO: DOUGLAS ALVES BARBOSA   
 

_____________________________________ 

  MEMBRO:JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 

 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : : ANTONIO SILVA NASCIMENTO    

MEMBRO  : DOUGLAS ALVES BARBOSA  

MEMBRO  : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei Complementar nº 544/2.018 

INTERESSADO : Poder Executivo 

ASSUNTO                 :    “Dispõe sobre a atualização do perímetro urbano do 
município de Anhumas, revogando a Lei Municipal n° 578/2017 e todas as demais 
Leis que tratam de incorporação de áreas e dá outras providencias”. 
 
  

PARECER 
       

Em proêmio é importante destacar que o projeto sob analise 
fora redigido dentro das exigências legais. 

 
Além do que, não é demasiado lembrar que de acordo com o 

artigo 96 da Lei Orgânica Municipal, compete ao Executivo a adoção de medidas 
que visam a criação de área de interesse urbanístico, o que faz reconhecer na 
legalidade do projeto sob analise desta Comissão. 

 
A alteração do perímetro urbano se dá sempre que as divisas 

urbanas da cidade são alargada a fim de possibilitar novos empreendimentos, 
seja de loteamentos, seja de áreas destinadas à industria ou outras. 
 
   A hipótese deve estar prevista no Plano Diretor de 
Desenvolvimento Urbano, a fim de possibilitar a legalidade da proposta. 

      
  A definição do perímetro urbano deve ser feita por lei 

municipal, tanto para fins urbanísticos, como para efeitos tributários. 
 

  É que a Constituição da República concedeu ao Município 
competência legislativa especial relacionada à política de desenvolvimento urbano 

(art. 30, I e 182), cabendo-lhe promover o adequado ordenamento territorial, 
mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do 
solo urbano. 

 
  Hely Lopes Meirelles chega a dizer que, para os fins 

urbanísticos, “a competência é privativa e irretirável do Município”
 

: lei 



urbanística deve estabelecer os requisitos da urbanização e lei específica, como 
esta de que trata o projeto, delimitará a zona de expansão do perímetro urbano. 

 
  Finalmente, a legalidade do projeto esta adstrita a 

necessidade de participação das comunidades envolvidas. 
 
   A observação de tais requisitos pelo autor do projeto afasta a 
possibilidade de alegação de inconstitucionalidade, pelo que opino pela 
aprovação do projeto, observando o quorum diferenciado para sua aprovação, 

conforme determina o artigo 165 , letra "g' do Regimento Interno e 24 da Lei 

Organica Municipal, uma vez que se refere a divisão territorial do município e lei 
complementar. 
 

 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

. 
 

SALA DAS COMISSÕES; 13 DE MARÇO DE 2.018. 

 
_________________________________________ 

PRESIDENTE: ANTONIO SILVA NASCIMENTO  

 

____________________________________ 

      MEMBRO: DOUGLAS ALVES BARBOSA   
 

_____________________________________ 

  MEMBRO:JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : : ANTONIO SILVA NASCIMENTO    

MEMBRO  : DOUGLAS ALVES BARBOSA  

MEMBRO  : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 545/2.018 

INTERESSADO : Poder Executivo 

ASSUNTO                 :    “Dispõe sobre alterações do art. 1º, da Lei Municipal nº 
0406/2010, de 10/12/2010, autorizando a realização de despesa que especifica.” 
 

 

 
  

PARECER 
       

Do substrato do projeto, extrai-se que o Município de 
Anhumas pretende alterar o valor de repasse em favor do "Abrigo Lar de Jesus", 
através de subvenção social, passando para R$ 2.000,00 mensais. 

 
Desta feita, revela-se sob a ótica da legalidade que os 

Municípios podem repassar valores para instituições filantrópicas, a título de 

subvenção, conforme autorização contida no artigo 12 da Lei Federal 4.320/64. 

Aliás,  referida lei em várias passagens, contempla a hipótese 
de transferência de recursos públicos para entidades privadas, sem fins lucrativos. 

Subvenção social é uma modalidade de transferência de 
recursos financeiros públicos para organizações governamentais e não 
governamentais, de caráter assistencial e sem fins lucrativos, com o objetivo de 
cobrir despesas de custeio. 

A Lei n° 4.320/64 (Lei das Finanças Públicas) classifica a 
despesa em duas categorias econômicas: as despesas correntes e as despesas 

de capital. As primeiras se subdividem em despesas de custeio e 

transferências correntes, ao passo que a segunda se subdivide em 

despesas de investimentos, de inversões financeiras e transferências de 

capital (art. 12). 

 

As subvenções correspondem às despesas referentes às 
transferências destinadas a cobrir despesas de custeio das entidades 

beneficiadas (§3°, do art. 12). 



 

Existem duas espécies de subvenções: 
 
a) subvenções sociais, as que se destinam a instituições 

públicas ou privadas, de caráter assistencial ou cultural, sem finalidade lucrativa; 
b) subvenções econômicas, as quais se destinam a empresas 

públicas ou privadas de caráter industrial, comercial, agrícola ou pastoril. 
 
As subvenções sociais visam fundamentalmente custear as 

despesas concernentes à prestação de serviços essenciais de assistência 

social, médica e educacional. 
 
São seguintes os requisitos para concessão dessas 

subvenções, de acordo com o art. 16 da Lei n° 4.320/64: 
 
a) que a entidade política tenha disponibilidade de recursos 

financeiros; (grifo nosso)  
b) que o direcionamento de recursos se dê apenas para os 

serviços de assistência social, serviços médicos e serviços educacionais, 

todos eles contemplados no capítulo I, do título VII, da Constituição Federal 

pertinente à ordem social; 
c) que a subvenção social seja motivada pela entidade 

política, a fim de limitar o direcionamento de despesa pública às hipóteses em que 
tragam efetivas utilidades à entidade contemplada, representadas, por exemplo, 
pelo aumento do número de pessoas necessitadas ou melhoria da qualidade do 
atendimento.  

É o que se depreende do parágrafo único do art. 16, que 
prescreve o valor das subvenções calculado com base em unidades de serviços 
efetivamente prestados ou postos à disposição dos interessados. 

 
A lei de responsabilidade fiscal (lei federal nº 101, de 2000), a 

fim de prevenir abusos e desvios na destinação de recursos públicos para o setor 
privado, de um lado, prescreveu requisitos básicos, in verbis: 

 
 
“Art. 26. A destinação de recursos para, direta ou 
indiretamente, cobrir necessidades de pessoas físicas 

ou déficits de pessoas jurídicas deverá ser autorizada 

por lei específica, atender às condições estabelecidas 
na lei de diretrizes orçamentárias e estar prevista no 



orçamento ou em seus créditos adicionais.” (grifo 

nosso) 
 
Por outro lado, a Lei de Responsabilidade Fiscal, para atingir 

o objetivo principal de conter as despesas públicas e promover o equilíbrio 
orçamentário, institui em seu Capítulo IX (arts. 48 a 59) os mecanismos de 
transparência, controle e fiscalização da despesa pública. 

 
Dessa forma, havendo expressa previsão legal sobre o 

repasse de subvenção a entidades filantrópicas, como é o caso do "Abrigo Lar de 
Jesus", verifica-se que a pretensão do Executivo é contemplada pela devida 
constitucionalidade da matéria. 

 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

. 
 

SALA DAS COMISSÕES; 13 DE MARÇO DE 2.018. 

 
_________________________________________ 

PRESIDENTE: ANTONIO SILVA NASCIMENTO  

 

____________________________________ 

      MEMBRO: DOUGLAS ALVES BARBOSA   
 

_____________________________________ 

  MEMBRO:JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : : ANTONIO SILVA NASCIMENTO    

MEMBRO  : DOUGLAS ALVES BARBOSA  

MEMBRO  : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 546/2.018 

INTERESSADO : Poder Executivo 

ASSUNTO                 :    “Dispõe sobre: Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
celebrar Convênio com a Associação de  Catadores de Recicláveis de Anhumas - 
ACARDA, visando a Coleta Seletiva  e Triagem Materiais Recicláveis e dá outras 
providências”. 
 
  

PARECER 
     

A matéria apresentada é de interesse público, busca 
incrementar a forma de realização da coleta seletiva em nosso Município, que na 
verdade se traduz numa obrigação em defesa do Meio Ambiente. 

 
É certo, que sob a ótica da legalidade o projeto atende todos 

os requisitos, quanto a competência  e quanto a possibilidade de celebração de 

convenio para tratamento de resíduos sólidos, conforme indica a Lei Federal 

12.305/2010.  
Posto isto, somos favoráveis a apreciação do projeto por parte 

do Douto Plenário e conseqüente aprovação por contemplar todas as premissas 
legais. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
. 

 

SALA DAS COMISSÕES; 13 DE MARÇO DE 2.018. 

 
_________________________________________ 

PRESIDENTE: ANTONIO SILVA NASCIMENTO  

 

____________________________________ 

      MEMBRO: DOUGLAS ALVES BARBOSA   
 

_____________________________________ 

  MEMBRO:JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 

 
 



 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : : ANTONIO SILVA NASCIMENTO    

MEMBRO  : DOUGLAS ALVES BARBOSA  

MEMBRO  : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 547/2.018 

INTERESSADO : Poder Executivo 

ASSUNTO                 :    "Institui o Departamento Municipal de Educação de 
Anhumas, alterando o artigo 1º, II, letra "e", da Lei nº 0309/2009, de 25 de março 
de 2009, dando nova redação a Lei nº 52/1999, de 11/5/1999, que trata da 
Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal e dá outras providências' 
 
  

PARECER 
     

A matéria apresentada é de interesse público, onde busca criar  o Departamento 
de Educação de acordo com as Diretrizes impostas pelo Fundo Nacional de 

Educação,  que através da  Portaria Conjunta FNDE/ STN nº 2, de 15 de 

janeiro de 2018, que dispõe sobre os critérios e as orientações operacionais a 
serem observadas pelos estados, Distrito Federal, municípios e agentes 
financeiros quanto à movimentação e divulgação dos recursos do Fundeb 
(Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação). 
 
 

Conforme o art. 69, § 5º, da LDB (Lei nº 9.394/ 1996), a gestão dos recursos 
destinados à educação compete às secretarias de educação (ou órgão 
equivalente), no âmbito dos respectivos entes governamentais, razão pela qual 
as contas específicas do Fundeb deverão ser abertas e mantidas no CNPJ do 
órgão responsável pela educação, na forma do disposto no art. 2°, § 1°, da 
Portaria Conjunta n° 2/ 2018. 
 
 
Desta feita, diante da ausência da existência do Departamento Municipal de 
Educação em nosso município, visando atender as novas regras é necessário 
adequar a estrutura administrativa do Executivo, criando referido 
departamento, o que se pretende com a proposta ora analisada. 
 
 

https://undime.org.br/uploads/documentos/phpqwPasu_5a9e9b59ac7cf.pdf
https://undime.org.br/uploads/documentos/phpqwPasu_5a9e9b59ac7cf.pdf
http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/L9394.htm


Vale dizer ainda, que a Lei Orgânica Municipal em seu artigo 48, inciso XI, 
prevê entre as competências do Chefe do Executivo, entre outras funções 
políticas e administrativas, "a organização dos serviços internos das 
repartições municipais e fixar ou alterar os quadros e as atribuições dos 
servidores autárquicos nos limites da lei". 

 

 
Posto isto, somos favoráveis a apreciação do projeto por parte 

do Douto Plenário e conseqüente aprovação por contemplar todas as premissas 
legais. 

 
 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

. 
 

SALA DAS COMISSÕES; 07 DE MAIO DE 2.018. 

 
_________________________________________ 

PRESIDENTE: ANTONIO SILVA NASCIMENTO  

 

____________________________________ 

      MEMBRO: DOUGLAS ALVES BARBOSA   
 

_____________________________________ 

  MEMBRO:JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : : ANTONIO SILVA NASCIMENTO    

MEMBRO  : DOUGLAS ALVES BARBOSA  

MEMBRO  : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 550/2.018 

INTERESSADO : Poder Executivo 

ASSUNTO                 :    "Cria cargo de provimento em comissão, 

acrescentando a Lei nº 281/2008, 27 de fevereiro de 2008, que institui o Plano 

de Carreira e Remuneração do Magistério Publico Municipal, anexo I, 

também extingue outro da mesma Lei  e dá outras providências” 
  

PARECER 
     

O presente Projeto de Lei foi redigido dentro da moldura legal 
exigida pelas normas vigentes, estando assim dentro das exigências mínimas 
para seu conhecimento e aprovação. 

 
É certo, que a pretensão indicada neste projeto está 

perfeitamente evidenciada no artigo 37 da Constituição Federal, alterado pela 
Emenda Constitucional 19/98, o que lhe confere o atendimento dos princípios 
constitucionais, motivo pelo qual declinamos nossa expressa concordância. 

 
De outra banda, urge demonstrar a competência do Prefeito 

Municipal para modificar as leis municipais, sendo amparado pela Constituição 
Federal.  

O art. 61, §1°, inciso 11, alínea "a" da Constituição Federal, 
aduz que o ato que se pretende realizar é de competência privativa do chefe do 
Poder Executivo.  

No mesmo sentido, é a previsão contida no artigo 48, inciso XI 
de nossa  Lei Orgânica, onde confere ao Chefe do Executivo a competência 
exclusiva para legislar sobre assuntos relacionados a criação e expansão de 
cargos públicos. 

 

Além do que, nem se diga que cargo de Diretor do 

Departamento de Educação não teria característica de comissão, máxime 
porque, as atribuições de diretor é de extrema confiança da autoridade nomeante, 
tendo este sob o seu comando as mais variadas funções de chefia junto a 
educação, atendendo a Emenda Constitucional 19/98. 

 
 



Registra-se, ainda, que os preceitos contidos na Lei de 
Responsabilidade Fiscal também foram atendidos (arts. 16 a 18), tendo em vista 
que a pretensão do Executivo não se trata de expansão de gastos de pessoal, já 
que no mesmo projeto contempla criação e extinção de cargos com o mesmo 
valor de remuneração. 

 
Posto isto, a criação do cargo do Diretor para responder pelo 

Departamento de Educação atente prontamente ao princípio da eficiência e da 
legalidade, o que nos faz reconhecer na aprovação do projeto, sem qualquer 
alteração. 

 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 

 

SALA DAS COMISSÕES; 07 DE MAIO DE 2.018. 

 
_________________________________________ 

PRESIDENTE: ANTONIO SILVA NASCIMENTO  

 

____________________________________ 

      MEMBRO: DOUGLAS ALVES BARBOSA   
 

_____________________________________ 

  MEMBRO:JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : : ANTONIO SILVA NASCIMENTO    

MEMBRO  : DOUGLAS ALVES BARBOSA  

MEMBRO  : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 549/2.018 

INTERESSADO : Poder Executivo 

ASSUNTO                 :    ESTABELECE AS DIRETRIZES A SEREM 

OBSERVADAS NA ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO 

PARA O EXERCÍCIO DE 2.019 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 

PARECER 
  

 
O projeto versa sobre matéria de competência do Município, 

em face do interesse local, encontrando amparo no artigo 30, I da Constituição 
Federal e no artigo 48 , XVII da Lei Orgânica Municipal de Anhumas. 

 
Verifica-se, outrossim, que a iniciativa de projetos desta 

natureza é privativa do Chefe do Poder Executivo, conforme se observa na 
análise conjunta do artigo 165, II da Constituição Federal e artigo 88, II da Lei 
Orgânica Municipal,portanto, sob o aspecto jurídico, nada obsta a regular 
tramitação do projeto, cabendo aos nobres vereadores a análise do mérito. 

 
O Projeto de Lei que dispõe sobre as diretrizes para a 

elaboração da Lei Orçamentária constitui instrumento de planejamento de amplo 
alcance, cuja finalidade é estabelecer os programas e as metas governamentais. 

 
Essa Lei deve definir, então, as ações, as metas e as 

prioridades para o orçamento municipal do próximo ano. Sua importância é 
fundamental porque serve de base para a elaboração do orçamento do Município, 
o qual estabelece como será aplicada a arrecadação financeira.  

 
Conforme dispõe o projeto em pauta, constatam-se as metas 

e diretrizes municipais para o exercício de 2019, que, conforme ressaltado na 
justificativa as prioridade e políticas públicas a serem desenvolvidas estão 
baseadas nas possibilidades financeiras do Município, cujas metas e diretrizes 
estão em consonância com a Lei Complementar 101/2000, compreendendo: as 
metas e as prioridades da Administração Pública Municipal; as orientações 
básicas para elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual; as disposições 
relativas à dívida pública; as disposições sobre a política de pessoal; as 



disposições sobre a receita e alterações na legislação tributária do Município; o 
equilíbrio entre receitas e despesas; os critérios e formas de limitação de 
empenho; as normas relativas ao controle de custos e a avaliação dos resultados 
dos programas financiados com recursos dos orçamentos; o estabelecimento de 
normas para transferências de recursos a entidades públicas e privadas; a 
normatização do auxílio do Município para o custeio de despesas atribuídas a 
outros entes da federação; os parâmetros para a elaboração da programação 
financeira e do cronograma mensal de desembolso; os critérios para início de 
novos projetos; a definição das despesas consideradas irrelevantes e a 
participação popular. 

 

 

 Além do que, a minuta do projeto fora apresentado pelo 
Chefe do Executivo, com a contemplação de todos os anexos e metas em perfeita 
sintonia com as normas vigentes, motivo pelo qual somos favoráveis à sua 
aprovação 

 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão 

 
. 

SALA DAS COMISSÕES; 09 DE JUNHO DE 2.017. 
 
 

 

 
_________________________________________ 

PRESIDENTE: ANTONIO SILVA NASCIMENTO 

 

  

____________________________________ 

      MEMBRO: DOUGLAS ALVES BARBOSA  

 

  

_____________________________________ 

  MEMBRO:JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : : ANTONIO SILVA NASCIMENTO    

MEMBRO  : DOUGLAS ALVES BARBOSA  

MEMBRO  : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 551/2.018 

INTERESSADO : Poder Legislativo 

ASSUNTO                 :    Dispõe sobre denominação de estrada Municipal e  
    dá outras providências  
 

  
 

PARECER 
     

 

O presente Projeto de Lei foi redigido dentro dos 
parâmetros legais e Constitucionais. 

 
Registra-se, ainda, que a pretensão está efetivamente 

atrelada ao artigo 20, inciso VII e 61, XXII da Lei Orgânica, atendendo assim a 
exigências legais, não havendo óbice de ordem constitucional para sua 
apreciação e votação. 

 

Nesse sentido, não é demasiado trazer a baila o artigo 

20, inciso VII da Lei Orgânica, que assim prescreve: 
 

“Artigo 20 – Compete a Câmara, com a sanção do Prefeito, 

dispor sobre todas as matérias da competência do Município e, 

especialmente: 

 

VII – autorizar a alteração ou dar nomes aos próprios, vias e 

logradouros públicos; 

 
Sendo assim, verifica-se que o projeto em analise 

atende os requisitos mínimos legais, motivo pelo qual a pretensão analisada 
merece acolhimento por parte desta Comissão. 

 
Portanto, somos favoráveis à aprovação do presente 

projeto na forma apresentada. 
 



Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
. 

 

SALA DAS COMISSÕES; 11 DE JUNHO DE 2.018. 

 
_________________________________________ 

PRESIDENTE: ANTONIO SILVA NASCIMENTO  

 

____________________________________ 

      MEMBRO: DOUGLAS ALVES BARBOSA   
 

_____________________________________ 

  MEMBRO:JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : : ANTONIO SILVA NASCIMENTO    

MEMBRO  : DOUGLAS ALVES BARBOSA  

MEMBRO  : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 552/2.018 

INTERESSADO : Poder Legislativo 

ASSUNTO                 :    Dispõe sobre denominação de estrada Municipal e  
    dá outras providências  
  

PARECER 
O presente Projeto de Lei foi redigido dentro dos parâmetros legais e 
Constitucionais. 

Verifica-se, ainda, que a pretensão está efetivamente 

atrelada ao artigo 20, inciso VII e 61, XXII da Lei Orgânica, atendendo assim a 
exigências legais, não havendo óbice de ordem constitucional para sua 
apreciação e votação. 

Nesse sentido, não é demasiado trazer a baila o artigo 

20, inciso VII da Lei Orgânica, que assim prescreve: 
 

“Artigo 20 – Compete a Câmara, com a sanção do Prefeito, 

dispor sobre todas as matérias da competência do Município e, 

especialmente: 

 

VII – autorizar a alteração ou dar nomes aos próprios, vias e 

logradouros públicos; 

 
Sendo assim, verifica-se que o projeto em analise 

atende os requisitos mínimos legais, motivo pelo qual a pretensão analisada 
merece acolhimento por parte desta Comissão. 

Portanto, somos favoráveis à aprovação do presente 
projeto na forma apresentada. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
. 

SALA DAS COMISSÕES; 11 DE JUNHO DE 2.018. 
_________________________________________ 

PRESIDENTE: ANTONIO SILVA NASCIMENTO  

____________________________________ 

      MEMBRO: DOUGLAS ALVES BARBOSA   

_____________________________________ 

  MEMBRO:JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 

 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : : ANTONIO SILVA NASCIMENTO    

MEMBRO  : DOUGLAS ALVES BARBOSA  

MEMBRO  : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 553/2.018 

INTERESSADO : Poder Legislativo 

ASSUNTO                 :    Dispõe sobre denominação de estradas Municipais e 
     dá outras providências  
  

PARECER 
 
O presente Projeto de Lei foi redigido dentro dos 

parâmetros legais e Constitucionais. 
Vale ressaltar, que a pretensão está efetivamente 

atrelada ao prescrito nos artigos 20, inciso VII e 61, XXII da Lei Orgânica, 
atendendo assim a exigências legais, não havendo óbice de ordem constitucional 
para sua apreciação e votação. 

Nesse sentido, não é demasiado trazer a baila o artigo 

20, inciso VII da Lei Orgânica, que assim prescreve: 
 

“Artigo 20 – Compete a Câmara, com a sanção do Prefeito, 

dispor sobre todas as matérias da competência do Município e, 

especialmente: 

 

VII – autorizar a alteração ou dar nomes aos próprios, vias e 

logradouros públicos; 

 
Desta sorte, verifica-se que o projeto em analise atende 

os requisitos mínimos legais, motivo pelo qual a pretensão analisada merece 
acolhimento por parte desta Comissão. 

Portanto, somos favoráveis à aprovação do presente 
projeto na forma apresentada. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
. 

SALA DAS COMISSÕES; 11 DE JUNHO DE 2.018. 
_________________________________________ 

PRESIDENTE: ANTONIO SILVA NASCIMENTO  

____________________________________ 

      MEMBRO: DOUGLAS ALVES BARBOSA   

_____________________________________ 

  MEMBRO:JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : : ANTONIO SILVA NASCIMENTO    

MEMBRO  : DOUGLAS ALVES BARBOSA  

MEMBRO  : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei Complementar nº 554/2.018 

INTERESSADO : Poder Executivo 

ASSUNTO                 :    “Dispõe sobre a regularização fundiária dos 
parcelamentos do solo dos núcleos urbanos informais consolidados denominados 
Jardim Paulista, Jardim Esplanada, Jardim IV Centenário e Centro, e dá outras 
providências”. 
  

PARECER 
     

Em proêmio é importante destacar que o projeto sob analise 
fora redigido dentro das exigências legais. 

 
Além do que, não é demasiado lembrar que de acordo com o 

artigo 96 da Lei Orgânica Municipal, compete ao Executivo a adoção de medidas 
que visam a criação de área de interesse urbanístico, o que faz reconhecer na 
legalidade do projeto sob analise desta Comissão. 

 

  É que a Constituição da República concedeu ao Município 
competência legislativa especial relacionada à política de desenvolvimento urbano 

(art. 30, I e 182), cabendo-lhe promover o adequado ordenamento territorial, 
mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do 
solo urbano. 

  Hely Lopes Meirelles chega a dizer que, para os fins 
urbanísticos, “a competência é privativa e irretirável do Município”

 
: lei 

urbanística deve estabelecer os requisitos da urbanização e lei específica, como 
esta de que trata o projeto, delimitará a zona de expansão do perímetro urbano. 

 
  Finalmente, a legalidade do projeto esta adstrita a 

necessidade de participação das comunidades envolvidas. 
 
   A observação de tais requisitos pelo autor do projeto afasta a 
possibilidade de alegação de inconstitucionalidade, pelo que opino pela 
aprovação do projeto, observando o quorum diferenciado para sua aprovação, 

conforme determina o artigo 165 , letra "g' do Regimento Interno e 24 da Lei 

Organica Municipal, uma vez que se refere a divisão territorial do município e lei 
complementar. 



Além do que, houve a edição da Lei Federal 13.465/17, onde 
em seus artigos 9º e 10º estabelece que fica definido no território nacional 
normas gerais e procedimentos aplicáveis à Regularização Fundiária Urbana 
(Reurb), a qual abrange medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais 
destinadas à incorporação dos núcleos urbanos informais ao ordenamento 
territorial urbano e à titulação de seus ocupantes. 

 
Neste caminho,  os poderes públicos formularão e 

desenvolverão no espaço urbano as políticas de suas competências de acordo 
com os princípios de sustentabilidade econômica, social e ambiental e 
ordenação territorial, buscando a ocupação do solo de maneira eficiente, 
combinando seu uso de forma funcional. 

 
Sendo assim, sob o prisma da legalidade, o projeto em tela 

merece acolhimento, observado o quórum de votação para leis complementares 
regimentalmente previsto. 

   
 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

. 
 

SALA DAS COMISSÕES; 14 DE AGOSTO DE 2.018. 

 
_________________________________________ 

PRESIDENTE: ANTONIO SILVA NASCIMENTO  

 

____________________________________ 

      MEMBRO: DOUGLAS ALVES BARBOSA   
 

_____________________________________ 

  MEMBRO:JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : : ANTONIO SILVA NASCIMENTO    

MEMBRO  : DOUGLAS ALVES BARBOSA  

MEMBRO  : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 555/2.018 

INTERESSADO : Poder Executivo 

ASSUNTO                 :    “Altera o artigo 1º da Lei nº 561/2016, de 15 de 
dezembro de 2016, estabelecendo novo valor para a parceria com o Hospital e 
Maternidade Regional de Regente Feijó, e dá outras providências”.  
 
  

PARECER 
       

Analisando a proposta apresentada pelo Executivo, 
constatamos que se busca apenas alterar dispositivo da lei anterior, em especial 

relacionado ao valor de repasse ao Hospital e Maternidade Regional de 

Regente Feijó. 

 
 

Reynaldo Porchat afirma que em relação às normas de 
ordem pública, que dizem respeito ao interesse público ou político, estas se 
aplicam imediatamente e não há direito adquirido contra elas, tendo em vista que 
o interesse coletivo se sobrepõe aos interesses particulares do indivíduo. (Maria 

Helena Diniz. “Conflito de leis no tempo”. 3. ed. rev. – São Paulo: Saraiva, 1998. pag. 
38.)  

 

Segundo Barroso, atual ministro do Supremo Tribunal 

Federal: “a previsão dos relatos se dá de maneira mais abstrata, sem se 

determinar a conduta correta, já que cada caso concreto deverá ser analisado 

para que o intérprete dê o exato peso entre eventuais princípios em choque 

(colisão). Assim, a aplicação dos princípios “não será no esquema tudo ou nada, 
mas graduada à vista das circunstâncias representadas por outras normas ou por 
situações de fato”. Destaca-se assim, a técnica da ponderação e do 
balanceamento, sendo, portanto, os princípios valorativos ou finalísticos.”  (Lenza, 

Pedro. “Direito constitucional esquematizado.” 16 ed. rev., atual e ampl. – São Paulo: 
Saraiva, 2012, pag. 147.) 

 
 

 

 



Portanto, havendo o interesse público em manter as avenças 
com o referido Hospital que vem atendendo as necessidades da população na 
area de saúde, bem como pelo fato de que não há ofensa de ordem legal, a 
confirmação da matéria apreciada é medida de rigor. 

 
 
Desta sorte, somos favoráveis à sua aprovação na forma 

apresentada. 
 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

. 
. 

 

SALA DAS COMISSÕES; 14 DE AGOSTO DE 2.018. 

 
_________________________________________ 

PRESIDENTE: ANTONIO SILVA NASCIMENTO  

 

____________________________________ 

      MEMBRO: DOUGLAS ALVES BARBOSA   
 

_____________________________________ 

  MEMBRO:JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : : ANTONIO SILVA NASCIMENTO    

MEMBRO  : DOUGLAS ALVES BARBOSA  

MEMBRO  : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 556/2.018 

INTERESSADO : Poder Executivo 

ASSUNTO                 :    “Denomina Praça Vereador Closadir Aparecido Fuzaro 
a logradouro público, no Conjunto Habitacional Jorge Sereghetti e dá outras 
providências”. 
  
  

PARECER 
       

O presente Projeto de Lei foi redigido dentro dos 
parâmetros legais e Constitucionais. 

 
Registra-se, ainda, que a pretensão está efetivamente 

atrelada ao artigo 20, inciso VII e 61, XXII da Lei Orgânica, atendendo assim a 
exigências legais, não havendo óbice de ordem constitucional para sua 
apreciação e votação. 

Portanto, somos favoráveis à aprovação do presente 
projeto na forma apresentada. 

 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

. 

SALA DAS COMISSÕES; 28 DE AGOSTO DE 2.018. 

 
_________________________________________ 

PRESIDENTE: ANTONIO SILVA NASCIMENTO  

 

____________________________________ 

      MEMBRO: DOUGLAS ALVES BARBOSA   
 

_____________________________________ 

  MEMBRO:JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 

 

 
 

 



 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : : ANTONIO SILVA NASCIMENTO    

MEMBRO  : DOUGLAS ALVES BARBOSA  

MEMBRO  : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 558/2.018 

INTERESSADO : Poder Executivo 

ASSUNTO                 :    “Dispõe sobre alteração na Estrutura Administrativa do 
Município, alterando a Lei nº 52/1999 e anexo II, com a criação do cargo de 
provimento efetivo de Agente de Desenvolvimento Infantil - ADI, e dá outras 
providências”. 
 
  

PARECER 
     

O presente projeto esta redigido dentro dos preceitos 
legais e constitucionais, motivo pelo qual emitimos nosso parecer favorável à sua 
aprovação. 

 
Ressaltamos ainda, que o principal fator de aprovação 

fora obedecido pelo Executivo mediante apresentação do imapacto financeiro 
orçamentário anexado, exigido no artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal que 
assim estabelece: 

 

Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de 

ação governamental que acarrete aumento da 

despesa será acompanhado de:  

I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no 

exercício em que deva entrar em vigor e nos dois 

subseqüentes;  

II - declaração do ordenador da despesa de que o 

aumento tem adequação orçamentária e financeira 

com a lei orçamentária anual e compatibilidade com 

o plano plurianual e com a lei de diretrizes 

orçamentárias.   

 
Por fim, revela-se que  o projeto obedece aos requisitos 

de constitucionalidade, legalidade e regimentalidade nas proposições, não 
apresentando nenhum vício de ordem formal ou material, e não encontrando 
óbices à aprovação, sendo entendimento estar dito projeto apto à votação. 



 
 
Desta sorte, somos favoráveis à sua aprovação na forma 

apresentada. 
 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
. 
 

SALA DAS COMISSÕES; 09 DE OUTUBRO  DE 2.018. 
 
 

_________________________________________ 

PRESIDENTE: ANTONIO SILVA NASCIMENTO  

 

____________________________________ 

      MEMBRO: DOUGLAS ALVES BARBOSA   
 

_____________________________________ 

  MEMBRO:JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : : ANTONIO SILVA NASCIMENTO    

MEMBRO  : DOUGLAS ALVES BARBOSA  

MEMBRO  : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 557/2.018 

INTERESSADO : Poder Executivo 

ASSUNTO                 :     “Dispõe sobre: ESTIMA A RECEITA E FIXA A 

DESPESA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2.019”.  

 
 

PARECER 
       

Analisando a proposta apresentada pelo Executivo, 
constatamos que a mesma esta redigida dentro dos preceitos Legais e 
Constitucionais, especialmente as regras elencadas na Lei de Responsabilidade 
Fiscal, Lei de Contabilidade Pública e Constituição Federal. 

Revela-se, ainda que os requisitos mínimos elencados na Lei 
de Contabilidade Pública estão perfeitamente evidenciados, bem como as 
previsões orçamentárias atendem ao interesse da população em geral, 
contemplando Saúde, Educação, Esporte, Cultura e Lazer, investimentos e 
manutenção da máquina pública, conforme anseios dos anhumenses aflorados na 
Audiência Pública. 

Tudo isto perfeitamente evidenciado na peça orçamentária. 
Afora, não se verifica qualquer pecha de ilegalidade ou 

inconstitucionalidade nas previsões constantes do Projeto em fomento. 
Desta sorte, somos favoráveis à sua aprovação na forma 

apresentada. 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 
 

SALA DAS COMISSÕES; 07 DE NOVEMBRO DE 2.018. 

 
_________________________________________ 

PRESIDENTE: ANTONIO SILVA NASCIMENTO  

 

____________________________________ 

      MEMBRO: DOUGLAS ALVES BARBOSA   
 

_____________________________________ 

  MEMBRO:JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 



 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : : ANTONIO SILVA NASCIMENTO    

MEMBRO  : DOUGLAS ALVES BARBOSA  

MEMBRO  : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 559/2.018 

INTERESSADO : Poder Legislativo 

ASSUNTO                 :    “Altera o calendário Municipal, referente  a Semana de 
Prevenção, Conscientização e Combate ao Uso de Drogas e Alcoolismo 
constante da Lei Municipal 593/2017  e dá outras providências”. 
 
  

PARECER 
    A matéria apresentada é de interesse público e estando 
a mesma redigida dentro dos preceitos Legais e Constitucionais, somos 
favoráveis à sua aprovação na forma apresentada. 

 

Além do que, o projeto versa sobre matéria de competência 

do Município em face do interesse local, encontrando amparo no artigo 30, 

inciso I da Constituição da República, e trata-se de proposição de iniciativa 

concorrente. 
Diante de todo exposto, do ponto de vista de 

constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, mister se faz a 
apreciação do projeto por parte do Douto Plenário e consequente aprovação por 
contemplar todas as premissas legais. 

 
Desta sorte, somos favoráveis à sua aprovação na forma 

apresentada. 
 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
. 

SALA DAS COMISSÕES; 12 DE NOVEMBRO  DE 2.018. 
 

_________________________________________ 

PRESIDENTE: ANTONIO SILVA NASCIMENTO  

 

____________________________________ 

      MEMBRO: DOUGLAS ALVES BARBOSA   
 

_____________________________________ 

  MEMBRO:JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO  



 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : : ANTONIO SILVA NASCIMENTO    

MEMBRO  : DOUGLAS ALVES BARBOSA  

MEMBRO  : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 560/2.018 

INTERESSADO : Poder Legislativo 

ASSUNTO                 :    Altera dispositivo da Lei 616/2018 e dá outras 
providencias -. 

 
  

PARECER 
     

O presente projeto esta redigido dentro dos preceitos 
legais e constitucionais, motivo pelo qual emitimos nosso parecer favorável à sua 
aprovação. 

Ademais, revela-se que o projeto obedece aos 
requisitos de constitucionalidade, legalidade e regimentalidade nas proposições, 
não apresentando nenhum vício de ordem formal ou material, e não encontrando 
óbices à aprovação, sendo entendimento estar dito projeto apto à votação. 

 
Por fim, ressaltamos que o projeto atende ao que 

determina a Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional, nº 9.394/1996, onde 
estabelece que o agente de desenvolvimento infantil – ADI esteja acompanhado 
de docente da educação infantil durante o desenvolvimento de suas atividades 
laborativas. 

Desta sorte, somos favoráveis à sua aprovação na 
forma apresentada. 

 

SALA DAS COMISSÕES; 12 DE NOVEMBRO  DE 2.018. 
 
 

_________________________________________ 

PRESIDENTE: ANTONIO SILVA NASCIMENTO  

 

____________________________________ 

      MEMBRO: DOUGLAS ALVES BARBOSA   
 

_____________________________________ 

  MEMBRO:JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO  

 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : : ANTONIO SILVA NASCIMENTO    

MEMBRO  : DOUGLAS ALVES BARBOSA  

MEMBRO  : JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 561/2.018 

INTERESSADO : Poder Executivo 

ASSUNTO                 :    “Altera dispositivos da Lei nº. 281/2008, de 27 de 
fevereiro de 2008 e da Lei 490/2013, de 11 de dezembro de 2013, que, 
respectivamente, institui e altera o „Plano de Carreira e Remuneração do 
Magistério Público do Município de Anhumas‟, e dá providências correlatas”. 

 
 

PARECER 
     

A redação do presente Projeto de Lei, está dentro dos 
padrões e normas legais e princípios  constitucionais, não havendo óbice de 
ordem legal. 

Contudo, entendemos que a alteração pretendida legislação 
que rege a estrutura educacional, não atende aos anseios da classe docente, 
além do que pode restringir a formação dos professores, que de forma livre 
podem se programar da melhor forma possível para acompanhar as mudanças na 
área educacional. 

Posto isto, não será exigindo acompanhamento da 
coordenação educacional que haverá maior incentivo ou aproveitamento dos 
cursos por parte dos professores da rede pública municipal. 

Desta sorte, por entendermos que o interesse público não 

está devidamente demonstrado no projeto sob nossa censura, somos contrários 

à sua aprovação na forma apresentada. 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 

SALA DAS COMISSÕES; 10  DE DEZEMBRP  DE 2.018. 
 

_________________________________________ 

PRESIDENTE: ANTONIO SILVA NASCIMENTO  

 

____________________________________ 

      MEMBRO: DOUGLAS ALVES BARBOSA   
 

_____________________________________ 

  MEMBRO:JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO 

 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : : GISELE DE CÁPUA SOUZA    

MEMBRO  : FABIO RIBEIRO DA SILVA  

MEMBRO  : ODAIR DIAS CAVALCANTE 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 562/2.019 

INTERESSADO : Poder Executivo 

ASSUNTO                 :    Dispõe sobre denominação de Logradouros do 
Município, bem como, altera o inciso IX, do Artigo 1° da Lei 451/12, altera o inciso 
XXVII, do Artigo 1° da Lei 611/18 e dá outras providências; 
 

PARECER 

   
O presente Projeto de Lei foi redigido dentro dos parâmetros 

legais e Constitucionais. 
Registra-se, ainda, que a pretensão está efetivamente 

atrelada ao artigo 20, inciso VII e 61, XXII da Lei Orgânica, atendendo assim a 
exigências legais, não havendo óbice de ordem constitucional para sua apreciação e 
votação. 

Nesse sentido, não é demasiado trazer a baila o artigo 20, 

inciso VII da Lei Orgânica, que assim prescreve: 
 

“Artigo 20 – Compete a Câmara, com a sanção do Prefeito, dispor 

sobre todas as matérias da competência do Município e, 

especialmente: 

VII – autorizar a alteração ou dar nomes aos próprios, vias e 

logradouros públicos; 

 
Sendo assim, verifica-se que o projeto em analise atende os 

requisitos mínimos legais, motivo pelo qual a pretensão analisada merece acolhimento 
por parte desta Comissão. 

Portanto somos favoráveis à aprovação do presente projeto 
na forma apresentada. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

SALA DAS COMISSÕES; 12  DE FEVEREIRO  DE 2.019. 

______________________________________ 

PRESIDENTE: GISELE DE CÁPUA SOUZA  

__________________________________ 

      MEMBRO: FABIO RIBEIRO DA SILVA   

___________________________________ 

  MEMBRO: ODAIR DIAS CAVALCANTE  

 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : : GISELE DE CÁPUA SOUZA    

MEMBRO  : FABIO RIBEIRO DA SILVA  

MEMBRO  : ODAIR DIAS CAVALCANTE 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 563/2.019 

INTERESSADO : Poder Executivo 

ASSUNTO                 :    “Dispõe sobre: altera a Clausula 2ª, do Anexo I, com 
atualização dos equipamentos cedidos à ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES 
RURAIS DE ANHUMAS – APRA, prevista no Artigo 2º da Lei 300/2008, de 17 de 
Dezembro de 2008, e dá outras providências”. 
 
 

PARECER 

   
O presente Projeto de Lei foi redigido dentro dos parâmetros 

legais e Constitucionais. 
Registra-se, ainda, que a pretensão está efetivamente 

atrelada ao artigo 48, X da Lei Orgânica,  não havendo óbice de ordem constitucional 
para sua apreciação e votação. 

De outra banda, é publicamente sabido que a Associação 
dos Produtores Rurais de Anhumas – PARA tem atendido prontamente suas finalidades, 
desenvolvido atividades voltada para a classe dos produtores do nosso município. 

 
Sendo assim, verifica-se que o projeto em analise atende os 

requisitos mínimos legais, motivo pelo qual a pretensão analisada merece acolhimento 
por parte desta Comissão. 

Portanto somos favoráveis à aprovação do presente projeto 
na forma apresentada. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

SALA DAS COMISSÕES; 26  DE FEVEREIRO  DE 2.019. 

______________________________________ 

PRESIDENTE: GISELE DE CÁPUA SOUZA  

__________________________________ 

      MEMBRO: FABIO RIBEIRO DA SILVA   

___________________________________ 

  MEMBRO: ODAIR DIAS CAVALCANTE  

 

 

 

 

 



  

COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : : GISELE DE CÁPUA SOUZA    

MEMBRO  : FABIO RIBEIRO DA SILVA  

MEMBRO  : ODAIR DIAS CAVALCANTE 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 564/2.019 

INTERESSADO : Poder Executivo 

ASSUNTO                 :    “Dispõe sobre: Fixa piso salarial profissional dos 
Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias (Agente 
de Controle de Vetores), por exigência da Lei Federal nº 13.708/2018 de 14 de 
Agosto de 2018, e dá outras providências”. 
 
 

PARECER 

   
O presente Projeto de Lei foi redigido dentro dos parâmetros 

legais e Constitucionais. 
Registra-se, ainda, que a pretensão está efetivamente 

atrelada ao prescrito no artigo 70 da Lei Orgânica Municipal, que assim prescreve: 
 

“Art. 70 – As vantagens de qualquer natureza só poderão 

ser concedidas por lei e quando atendam efetivamente ao interesse público e 

exigências dos serviços”. 

 
Sendo assim, verifica-se que o projeto em analise atende os 

requisitos mínimos legais, motivo pelo qual a pretensão analisada merece acolhimento 
por parte desta Comissão. 

Portanto,  somos favoráveis à aprovação do presente projeto 
na forma apresentada. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

SALA DAS COMISSÕES; 26  DE FEVEREIRO  DE 2.019. 

______________________________________ 

PRESIDENTE: GISELE DE CÁPUA SOUZA  

__________________________________ 

      MEMBRO: FABIO RIBEIRO DA SILVA   

___________________________________ 

  MEMBRO: ODAIR DIAS CAVALCANTE  
  

 

 

 



 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : : GISELE DE CÁPUA SOUZA    

MEMBRO  : FABIO RIBEIRO DA SILVA  

MEMBRO  : ODAIR DIAS CAVALCANTE 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 565/2.019 

INTERESSADO : Poder Executivo 

ASSUNTO                 :    “Dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos 
dos servidores públicos municipais e agentes políticos do Poder Executivo, do 
Município de Anhumas – SP e dá outras providências”. 
 
 

PARECER 
 

O presente projeto é bastante oportuno e estando 
redigido dentro dos preceitos legais e constitucionais, emitimos nosso parecer 
favorável à sua aprovação, mediante emenda supressiva, com a retira dos 
Agentes Políticos do Executivo. 

Neste particular, vale deixar registrado que a pretensão 
traduzida neste projeto encontra amparo na Carta Magna, qual seja o artigo 37, 
atendendo assim ao princípio da legalidade que norteia os atos administrativos. 

Ademais, os documentos encartados pelo 
Departamento de Contabilidade demonstram que as exigências contidas na Lei de 
Responsabilidade Fiscal, artigos 16 a 18 estão devidamente contemplados, 
declinando assim reconhecer na aprovação da pretensão do projeto, 
especialmente por prestigiar os servidores públicos municipais. 

     Desta sorte, somos favoráveis à sua aprovação, com 

emenda supressiva, uma vez contemplada a constitucionalidade da matéria. 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

  
SALA DAS COMISSÕES; 12  DE MARÇO  DE 2.019 

. 

______________________________________ 

PRESIDENTE: GISELE DE CÁPUA SOUZA  

 

__________________________________ 

      MEMBRO: FABIO RIBEIRO DA SILVA  

  

___________________________________ 

  MEMBRO: ODAIR DIAS CAVALCANTE  
  



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : : GISELE DE CÁPUA SOUZA    

MEMBRO  : FABIO RIBEIRO DA SILVA  

MEMBRO  : ODAIR DIAS CAVALCANTE 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 566/2.019 

INTERESSADO : Poder Legislativo 

ASSUNTO                 :    Dispõe sobre: “Revisão geral do quadro de pessoal do 
Poder Legislativo e da outras providências”. 
 
 

PARECER 

   
O presente projeto atende ao que determina a 

legislação em vigor, sem contar que é a única forma de não ocorrer achatamento 
nos vencimentos dos servidores em geral, não por outro motivo que a 
Constituição Federal previu a possibilidade de revisão geral em texto. 

 
Neste particular, vale deixar registrado que a pretensão 

traduzida neste projeto encontra amparo na Carta Magna, qual seja o artigo 37, 

X, atendendo assim ao princípio da legalidade que norteia os atos 

administrativos, o que declina reconhecer na constitucionalidade da matéria 
proposta, não havendo que se falar em ajustes ou recomendações. 

 
Sendo a pretensão única e exclusivamente a revisão 

geral da remuneração dos servidores do legislativo, o presente projeto merece 
acolhimento na forma apresentada por que detém a competência exclusiva, qual 
seja a Mesa Diretora desta Casa de Leis. 

 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 

SALA DAS COMISSÕES; 12  DE MARÇO  DE 2.019. 
 

______________________________________ 

PRESIDENTE: GISELE DE CÁPUA SOUZA  

 

__________________________________ 

      MEMBRO: FABIO RIBEIRO DA SILVA  

  

 

___________________________________ 

  MEMBRO: ODAIR DIAS CAVALCANTE 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : : GISELE DE CÁPUA SOUZA    

MEMBRO  : FABIO RIBEIRO DA SILVA  

MEMBRO  : ODAIR DIAS CAVALCANTE 

ESPÉCIE :          EMENDA SUPRESSIVA 01/2019 - Projeto de Lei nº   

           565/2.019 

INTERESSADO : Poder Executivo 

ASSUNTO                 :    “Dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos 
dos servidores públicos municipais e agentes políticos do Poder Executivo, do 
Município de Anhumas – SP e dá outras providências”. 
 
 

PARECER 
 

A presente Emenda Supressiva visa suprimir parte do Artigo 
1º do Projeto de Lei 565/2019 de Autoria do Executivo, especialmente para retirar da 
referida norma legal a contemplação dos Agentes Políticos relacionado a revisão geral 
anual. 

Na verdade, a pretensão de emenda encontra amparo no 

artigo 145 do Regimento Interno, onde prevê que a emenda é a proposição acessória 
destinada a modificar outra, mediante supressão, substituição parcial, adição ou correção 
de texto. 

Em seu § 1º, referido artigo determina que é supressiva a 
emenda que visa  eliminar parte do texto de um projeto. 

Portanto, exatamente o que se pretende através da presente 
emenda, onde esta suprimindo parte do texto do projeto enviado pelo Executivo. 
     Desta sorte, somos favoráveis à sua aprovação, onde se 

propõe  emenda supressiva, uma vez contemplada a constitucionalidade da matéria e 
previsão em nossa regimento interno. 
 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

  

SALA DAS COMISSÕES; 12  DE MARÇO  DE 2.019 
. 

______________________________________ 

PRESIDENTE: GISELE DE CÁPUA SOUZA  

 

__________________________________ 

      MEMBRO: FABIO RIBEIRO DA SILVA  

  

___________________________________ 

  MEMBRO: ODAIR DIAS CAVALCANTE  
 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : : GISELE DE CÁPUA SOUZA    

MEMBRO  : FABIO RIBEIRO DA SILVA  

MEMBRO  : ODAIR DIAS CAVALCANTE 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 567/2.019 

INTERESSADO : Poder Executivo 

ASSUNTO                 :    DISPÕE SOBRE: “Institui no Município de Anhumas, o 
Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora, que visa propiciar o acolhimento 
familiar de crianças e adolescentes afastados do convívio familiar por decisão 
judicial”. 
 

PARECER 

  
O projeto versa sobre matéria de competência do Município em face 

do interesse local, encontrando amparo no artigo 30, I da Constituição da República e na 
Lei Federal 12.435/2011 que trata sobre a organização da Assistência Social. 

Além do que, é matéria de competência exclusiva do Poder 
Executivo conforme previsão contida no artigo 25, § 2º, incisos I e III da Lei Orgânica 
Municipal,  uma vez que versa sobre matéria financeira e organização de serviços 
públicos. 

Neste particular, vale deixar registrado que a pretensão traduzida 
neste projeto encontra amparo na Carta Magna, qual seja o artigo 37, atendendo assim 
ao princípio da legalidade que norteia os atos administrativos. 

De outra banda, não há maiores óbices ou impedimentos de ordem 
legal que possa declarar inconstitucional a matéria sob analise, ficando apenas registrado 
que por se tratar de ajuda de custo, entendemos que não há óbice de vinculação ao 
salário mínimo vigente em nosso Pais, não sendo assim motivo de vedação contida no 
artigo 7º, IV da Constituição Federal. 

Desta feita, em linhas gerais verifica-se a legalidade da pretensão 
posta a apreciação desta Comissão, motivo pelo qual opinamos de forma favorável a 
proposta inicial. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 

SALA DAS COMISSÕES; 09  DE ABRIL  DE 2.019. 
 

______________________________________ 

PRESIDENTE: GISELE DE CÁPUA SOUZA  

 

__________________________________ 

      MEMBRO: FABIO RIBEIRO DA SILVA  

 

___________________________________ 

  MEMBRO: ODAIR DIAS CAVALCANTE 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : : GISELE DE CÁPUA SOUZA    

MEMBRO  : FABIO RIBEIRO DA SILVA  

MEMBRO  : ODAIR DIAS CAVALCANTE 

ESPÉCIE  : Projeto de Emenda à Lei Orgânicai nº 001/2.019 

INTERESSADO : Poder Executivo 

ASSUNTO                 :    “Sumula: Altera a redação do Título VI – Capítulo II – 
Seção III da Lei Orgânica do Município de Anhumas, e dá outras providências 

 
 
 

PARECER 

   
O presente projeto de Autoria do Executivo Municipal 

busca alterar a Lei Orgânica Municipal, em especial em relação ao artigo 120 que 
versa sobre a Assistência Social. 

 
De pronto, é importante deixar claro que o Prefeito 

Municipal possui competência para requerer via projeto de lei a emenda e 

alteração na Lei Orgânica, com bem definido no artigo 23, inciso III da Carta 

Magna Municipal. 
Portanto, perfeitamente possível a pretensão do 

Executivo. 
Relacionado ao mérito da questão posta em discussão, 

verifica-se que na verdade a alteração pretendia busca atender normas federais 
vigentes relacionado a organização da Assistência Social nos Municípios, o que 
não pode ser diferente no nosso território municipal. 

 
É certo, que a Lei Federal 12.435/11 que regulamenta a 

organização da Assistência Social exige o perfeito alinhamento da politica 
municipal com Sistema Único de Assistência Social – SUAS, unificando de forma 
sistemática os esforços de todos os entes federados na contemplação dos direitos 
sociais do cidadão. 

 
A redefinição das normas que regulam a Assistência 

Social no Município na verdade permitem  um melhor aproveitamento da oferta de 
serviços, programas, projetos e benefícios na esfera municipal, podendo, inclusive 
aumentar o recebimento de novos recursos financeiros de outros entes no 
atendimento das famílias em vulnerabilidade social. 

 



Sendo assim, não havendo impedimento de ordem 
legal e por se tratar de matéria de interesse público, somos favoráveis a 
aprovação da Emenda sob analise, respeitada a vontade do Plenário. 

 
Registramos, ao final, que para aprovação da Emenda 

faz-se necessário a manifestação favorável de quórum especial, qual seja 2/3 dos 

membros desta Casa de Lei, conforme determina o artigo 23, § 2º da Lei 

Orgânica e artigo 167 do Regimento Interno da Câmara Municipal, discutida a 
matéria em duas sessões distintas com intervalos mínimos de 05 (cinco) dias 
entre um  outro atendendo assim o que determina o artigo 192 do Regimento 
Interno. 

 

 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 

SALA DAS COMISSÕES; 09  DE ABRIL  DE 2.019. 
 

______________________________________ 

PRESIDENTE: GISELE DE CÁPUA SOUZA  

 

 

__________________________________ 

      MEMBRO: FABIO RIBEIRO DA SILVA  

  

 

___________________________________ 

  MEMBRO: ODAIR DIAS CAVALCANTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : : GISELE DE CÁPUA SOUZA    

MEMBRO  : FABIO RIBEIRO DA SILVA  

MEMBRO  : ODAIR DIAS CAVALCANTE 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 569/2.019 

INTERESSADO : Poder Executivo 

ASSUNTO                 :    DISPÕE SOBRE: “Criação do Sistema Único de Assistência 
Social - SUAS no Município de Anhumas e dá outras providências”. 
 

 
 

PARECER 

       
O presente projeto de Autoria do Executivo Municipal 

busca implementar o comando único de gestão relacionado a Assistência Social, 
atendendo em especial ao artigo 120 da Lei Orgânica Municipal, que versa sobre 
a Assistência Social, de acordo com a Emenda 01/2019. 

 
De pronto, é importante deixar claro que o Prefeito 

Municipal possui competência para requerer via projeto de lei a criação do 

Sistema Único de Assistência Social nos termos do artigo 48 da Lei Organica. 
 
Portanto, perfeitamente possível a pretensão do 

Executivo. 
Relacionado ao mérito da questão posta em discussão, 

verifica-se que na verdade a criação pretendida busca atender normas federais 
vigentes relacionado a organização da Assistência Social nos Municípios, o que 
não pode ser diferente no Município de Anhumas. 

 
É certo, que a Lei Federal 12.435/11 que regulamenta a 

organização da Assistência Social exige o perfeito alinhamento da politica 
municipal com Sistema Único de Assistência Social – SUAS, unificando de forma 
sistemática os esforços de todos os entes federados na contemplação dos direitos 
sociais do cidadão. 

 
A redefinição das normas que regulam a Assistência 

Social no Município na verdade permitem  um melhor aproveitamento da oferta de 
serviços, programas, projetos e benefícios na esfera municipal, podendo, inclusive 
aumentar o recebimento de novos recursos financeiros de outros entes no 
atendimento das famílias em vulnerabilidade social. 

 



Além do que, com a aprovação da lei em fomento, o 
Município será detentor de uma norma especifica própria  e reguladora dos 
benefícios a serem concedidos aos usuários do SUAS, a organização da 
Assistência Social, os direitos, deveres e obrigações tanto do Poder Público 
quanto dos beneficiários. 

 
 
Sendo assim, não havendo impedimento de ordem 

legal e por se tratar de matéria de interesse público, somos favoráveis a 
aprovação da matéria sob analise, respeitada a vontade do Plenário. 

 

 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 

 

SALA DAS COMISSÕES; 14  DE MAIO  DE 2.019. 
 

______________________________________ 

PRESIDENTE: GISELE DE CÁPUA SOUZA  

 

 

__________________________________ 

      MEMBRO: FABIO RIBEIRO DA SILVA  

  

 

___________________________________ 

  MEMBRO: ODAIR DIAS CAVALCANTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : : GISELE DE CÁPUA SOUZA    

MEMBRO  : FABIO RIBEIRO DA SILVA  

MEMBRO  : ODAIR DIAS CAVALCANTE 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei Complementar nº 570/2.019 

INTERESSADO : Poder Executivo 

ASSUNTO                 :    “Institui o pagamento de gratificação ao ocupante do 
cargo de provimento efetivo de motorista, designado para conduzir ambulância, 
junto ao Departamento de Saúde do Município e dá outras providências” 
 

 
 
 

PARECER 

   
O Executivo Municipal pretende com o projeto 

beneficiar os servidores lotados no cargo de motorista que trabalham com 
ambulâncias e possuem carga horária e função diferenciada para atender a 
demanda dos usuários do Sistema Único de Saúde. 

 
Registra-se, que sob o manto da competência do 

projeto temos que o artigo 48 da Lei  Orgânica estabelece que cabe ao Prefeito, 
entre outras funções administrativas organizar os serviços internos das 
repartições municipais, fixar ou alterar os quadros e as atribuições dos servidores 
nos termos da lei. 

De outra banda, a concessão de gratificação especifica 
para os motoristas de ambulância e com determinados requisitos atende aos 
anseios tanto da administração quanto do servidores que exercem mencionada 
função. 

É certo, porém, que a gratificação pretendia deve ser 
administrada e acima de tudo fiscalizada por todos para que não haja banalização 
do instituto e não cause distorções de ordem funcional. 

 

Vale lembrar, que gratificação é um pagamento 
adicional, não condicionado à obrigação contratual, concedido a um funcionário 
como gratidão à sua colaboração ou como incentivo aos resultados do trabalho. 

 



Ademais, não podemos deixar de revelar que de forma 
correta estão sendo previstos o valor da gratificação que dever ser igual a todos 
os motoristas de ambulância (princípio da isonomia) e ainda quais são os 
requisitos que devem ser atendidos pelos beneficiários, devendo esta previsão ser 
a máxima orientativa para empregador e servidor municipal. 

 
Desta feita, por se tratar de matéria de relevante 

interesse público e para os servidores municipais, entendemos que o projeto 
merece ser apreciação pelo Plenário, motivo pelo qual somos favoráveis a 
matéria. 

 
 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 

SALA DAS COMISSÕES; 14  DE MAIO  DE 2.019. 
 

______________________________________ 

PRESIDENTE: GISELE DE CÁPUA SOUZA  

 

 

__________________________________ 

      MEMBRO: FABIO RIBEIRO DA SILVA  

  

 

___________________________________ 

  MEMBRO: ODAIR DIAS CAVALCANTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : : GISELE DE CÁPUA SOUZA    

MEMBRO  : FABIO RIBEIRO DA SILVA  

MEMBRO  : ODAIR DIAS CAVALCANTE 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 571/2.019 

INTERESSADO : Poder Executivo 

ASSUNTO                 :    “Dispõe: Cria cargos de provimento efetivo, bem como, 
amplia vaga de cargo existente, alterando o Anexo II da Lei Municipal nº 052/99 
de 11 de maio de 1999 e suas alterações, e da outras providencias”. 
 
 

PARECER 
 

O presente projeto esta redigido dentro dos preceitos 
legais e constitucionais, motivo pelo qual emitimos nosso parecer favorável à sua 
aprovação. 

 
Ressaltamos, ainda, que o principal fator de aprovação 

fora obedecido pelo Executivo mediante apresentação do imapacto financeiro 
orçamentário anexado, exigido no artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal que 
assim estabelece: 

 

Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de 

ação governamental que acarrete aumento da 

despesa será acompanhado de:  

I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no 

exercício em que deva entrar em vigor e nos dois 

subseqüentes;  

II - declaração do ordenador da despesa de que o 

aumento tem adequação orçamentária e financeira 

com a lei orçamentária anual e compatibilidade com 

o plano plurianual e com a lei de diretrizes 

orçamentárias.   

 
Por fim, revela-se que  o projeto obedece aos requisitos 

de constitucionalidade, legalidade e regimentalidade nas proposições, não 
apresentando nenhum vício de ordem formal ou material, e não encontrando 
óbices à aprovação, sendo entendimento estar dito projeto apto à votação. 

 



Além do que, por força da criação dos referidos cargos 
está sendo atendido os diversos apontamentos efetuados pelo Egrégio Tribunal 
de Contas no sentido de que não existe no Município de Anhumas equipe 
estruturada para realização de planejamento municipal, não havendo estrutura 
administrativa voltada para planejamento e não há cargos específicos para essa 

atividade, sem servidores com dedicação a esta atividade, consoante se extrai 

do relatório do processo TCE6285.989.16-6, sem contar ainda os 

apontamentos nos anos de 2011, 2012, 2014, 2015 e 2016, conforme fls. 11 

do citado relatório de auditoria. 

 
Neste caminho, qual seja a organização técnica e 

operacional está convergido os cargos indicados no presente projeto que busca 
atender as determinações legais dos serviços públicos, podendo destacar em 
relação ao cadastro mobiliário e imobiliário urbano e rural, que permitira, inclusive, 
a administrar a tributação dos imóveis rurais referente ao ITR e sequente 
atribuições do CCIR, por força do convenio celebrado com a Receita Federal.  

 
Portanto, diante da legalidade da matéria tratada no 

presente projeto aliada na questão da competência exclusiva do Executivo, somos 
favoráveis da forma como se apresenta a proposição executiva. 

   
 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 

 

SALA DAS COMISSÕES; 14  DE MAIO  DE 2.019. 
 

______________________________________ 

PRESIDENTE: GISELE DE CÁPUA SOUZA  

 

 

__________________________________ 

      MEMBRO: FABIO RIBEIRO DA SILVA  

  

 

___________________________________ 

  MEMBRO: ODAIR DIAS CAVALCANTE 
 
 
 
 
 
 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : : GISELE DE CÁPUA SOUZA    

MEMBRO  : FABIO RIBEIRO DA SILVA  

MEMBRO  : ODAIR DIAS CAVALCANTE 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 572/2.019 

INTERESSADO : Poder Executivo 

ASSUNTO                 :    “Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar o 
Convênio de Concessão de Estagio com o Centro Estadual de Educação 
Tecnológica Paula Souza por intermédio da Faculdade de Tecnologia de 
Presidente Prudente – FATEC 157, do Município de Presidente Prudente - SP, 
para prestação de Serviços em Projetos de Apoio à Gestão ambiental e agrícola e 
dá outras providências.” 
 

PARECER 

   
O presente projeto de pronto atende ao que preceitua o 

artigo 48, X da Lei Orgânica Municipal, onde prevê expressamente que são 
atribuições do Prefeito Municipal, mediante autorização legislativa, para celebrar 
ou autorizar convênios. 

Portanto, o projeto atende também ao contido no artigo 

37 da Constituição Federal, quanto ao quesito legalidade. 
 
Desta forma, sob o espectro enfocado – autorização 

para celebração de convênios – a proposta reúne condições de legalidade, lato 
senso.  
     Desta sorte, somos favoráveis à sua aprovação na 
forma apresentada. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

SALA DAS COMISSÕES; 14  DE MAIO  DE 2.019. 
 

______________________________________ 

PRESIDENTE: GISELE DE CÁPUA SOUZA  

 

__________________________________ 

      MEMBRO: FABIO RIBEIRO DA SILVA  

  

___________________________________ 

  MEMBRO: ODAIR DIAS CAVALCANTE 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : : GISELE DE CÁPUA SOUZA    

MEMBRO  : FABIO RIBEIRO DA SILVA  

MEMBRO  : ODAIR DIAS CAVALCANTE 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 568/2.019 

INTERESSADO : Poder Executivo 

ASSUNTO                 :    ESTABELECE AS DIRETRIZES A SEREM 

OBSERVADAS NA ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO 

PARA O EXERCÍCIO DE 2.020 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 

PARECER 
  

 
O projeto versa sobre matéria de competência do Município, 

em face do interesse local, encontrando amparo no artigo 30, I da Constituição 
Federal e no artigo 48 , XVII da Lei Orgânica Municipal de Anhumas. 

 
Verifica-se, outrossim, que a iniciativa de projetos desta 

natureza é privativa do Chefe do Poder Executivo, conforme se observa na 
análise conjunta do artigo 165, II da Constituição Federal e artigo 88, II da Lei 
Orgânica Municipal, portanto, sob o aspecto jurídico, nada obsta a regular 
tramitação do projeto, cabendo aos nobres vereadores a análise do mérito. 

 
O Projeto de Lei que dispõe sobre as diretrizes para a 

elaboração da Lei Orçamentária constitui instrumento de planejamento de amplo 
alcance, cuja finalidade é estabelecer os programas e as metas governamentais. 

 
Essa Lei deve definir, então, as ações, as metas e as 

prioridades para o orçamento municipal do próximo ano. Sua importância é 
fundamental porque serve de base para a elaboração do orçamento do Município, 
o qual estabelece como será aplicada a arrecadação financeira.  

 
Conforme dispõe o projeto em pauta, constatam-se as metas 

e diretrizes municipais para o exercício de 2020, que, conforme ressaltado na 
justificativa as prioridade e políticas públicas a serem desenvolvidas estão 
baseadas nas possibilidades financeiras do Município, cujas metas e diretrizes 
estão em consonância com a Lei Complementar 101/2000, compreendendo: as 
metas e as prioridades da Administração Pública Municipal; as orientações 
básicas para elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual; as disposições 
relativas à dívida pública; as disposições sobre a política de pessoal; as 



disposições sobre a receita e alterações na legislação tributária do Município; o 
equilíbrio entre receitas e despesas; os critérios e formas de limitação de 
empenho; as normas relativas ao controle de custos e a avaliação dos resultados 
dos programas financiados com recursos dos orçamentos; o estabelecimento de 
normas para transferências de recursos a entidades públicas e privadas; a 
normatização do auxílio do Município para o custeio de despesas atribuídas a 
outros entes da federação; os parâmetros para a elaboração da programação 
financeira e do cronograma mensal de desembolso; os critérios para início de 
novos projetos; a definição das despesas consideradas irrelevantes e a 
participação popular. 

 

 

 Além do que, a minuta do projeto fora apresentado pelo 
Chefe do Executivo, com a contemplação de todos os anexos e metas em perfeita 
sintonia com as normas vigentes, motivo pelo qual somos favoráveis à sua 
aprovação 

 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão 

 
. 

SALA DAS COMISSÕES; 07 DE JUNHO DE 2.019. 
 
 

 

 
______________________________________ 

PRESIDENTE: GISELE DE CÁPUA SOUZA  

 

__________________________________ 

      MEMBRO: FABIO RIBEIRO DA SILVA  

  

___________________________________ 

  MEMBRO: ODAIR DIAS CAVALCANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : : GISELE DE CÁPUA SOUZA    

MEMBRO  : FABIO RIBEIRO DA SILVA  

MEMBRO  : ODAIR DIAS CAVALCANTE 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 573/2.019 

INTERESSADO : Poder Executivo 

ASSUNTO                 :    “Altera artigo 1º da Lei nº 613/2018 de 15 de agosto de 
2018, e da outras providências”. 

 
 

PARECER 

   
O presente projeto de pronto atende ao que preceitua o 

artigo 48, X da Lei Orgânica Municipal, onde prevê expressamente que são 
atribuições do Prefeito Municipal, mediante autorização legislativa, para celebrar 
ou autorizar convênios. 

Portanto, o projeto atende também ao contido no artigo 

37 da Constituição Federal, quanto ao quesito legalidade. 
 
Desta forma, sob o espectro enfocado – autorização 

para celebração de convênios – a proposta reúne condições de legalidade, lato 
senso.  
     Desta sorte, somos favoráveis à sua aprovação na 
forma apresentada. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

SALA DAS COMISSÕES; 10  DE JUNHO  DE 2.019. 
 

______________________________________ 

PRESIDENTE: GISELE DE CÁPUA SOUZA  

 

__________________________________ 

      MEMBRO: FABIO RIBEIRO DA SILVA  

  

___________________________________ 

  MEMBRO: ODAIR DIAS CAVALCANTE 

 

 

 



 

 

 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : : GISELE DE CÁPUA SOUZA    

MEMBRO  : FABIO RIBEIRO DA SILVA  

MEMBRO  : ODAIR DIAS CAVALCANTE 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 574/2.019 

INTERESSADO : Poder Executivo 

ASSUNTO                 :    “Institui a Imprensa Oficial do Município de Anhumas, 
na forma eletrônica e dá outras providencias.” 

 
 

PARECER 

   
O presente projeto busca instituir no Município de 

Anhumas a forma eletrônica de publicidade de seus atos. 
 
Vale destacar, que  pretensão do projeto possui 

supedâneo da legislação infraconstitucional, podendo destacar o artigo 6º, inciso II 
da Lei de Licitações, onde considera como serviços, a publicidade. 

 

Ademais, em meio a uma sociedade cada vez mais 

informatizada, a publicação de atos oficiais em meio eletrônico é medida 

salutar, pois aproxima a sociedade da gestão pública e permite maior 

vigilância dos governantes por parte dos governados.    
 
No plano econômico e ambiental, então, são 

inquestionáveis as vantagens da publicação de atos oficiais por meio eletrônico. 
 
 Ao publicar os atos do Poder Executivo em meio 

eletrônico, além de lhes garantir amplo e livre acesso por parte da sociedade, o 
Poder Público economiza recursos e materiais (notadamente, papel) que seriam 
utilizados para a tiragem de Diários Oficiais que, muitas vezes, sequer são lidos. 

 
Também para o município, em sua esfera 

administrativa, a utilização de diário oficial em meio eletrônico traz inúmeras 
vantagens. Exemplo disso é a publicação de editais de licitação, que, uma vez 
disponibilizados em sítio eletrônico, adquirem abrangência muito maior do que se 
impressos.  



 
Ressalta-se, que é possível, desde de que prevista em 

lei municipal, a publicação dos atos oficiais dos municípios exclusivamente em 
meio eletrônico, ressalvados os casos em que lei especial exija a publicação em 
veículo impresso de grande circulação, o que deverá ser observado quando da 
regulamentação pelo Executivo. 

 
Assim sendo, levando em consideração a legalidade e 

atualidade da matéria, entendemos que a pretensão sob censura merece acolhida 
e deve ser implantada em nosso Município como vem ocorrendo em outros entes 
federativos do mesmo porte de Anhumas. 

 
 
 

     Desta sorte, somos favoráveis à sua aprovação na 
forma apresentada. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

SALA DAS COMISSÕES; 10  DE JUNHO  DE 2.019. 
 

______________________________________ 

PRESIDENTE: GISELE DE CÁPUA SOUZA  

 

__________________________________ 

      MEMBRO: FABIO RIBEIRO DA SILVA  

  

___________________________________ 

  MEMBRO: ODAIR DIAS CAVALCANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : : GISELE DE CÁPUA SOUZA    

MEMBRO  : FABIO RIBEIRO DA SILVA  

MEMBRO  : ODAIR DIAS CAVALCANTE 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 575/2.019 

INTERESSADO : Poder Executivo 

ASSUNTO              :            “Institui o Programa de Recuperação Fiscal - REFIS no 
Município de Anhumas - SP, e dá outras providências”. 
 

  

PARECER 
A matéria apresentada é de interesse público e estando a 

mesma redigida dentro dos preceitos Legais e Constitucionais, somos favoráveis 
à sua aprovação na forma apresentada. 

Além do que, é pacifico na jurisprudência dominante que cabe 
ao Poder Público editar medidas que visem o recebimento de seus tributos, 
possibilitando aplicação das receitas públicas e desde que não haja renuncia de 
receita de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Sendo assim, havendo interesse público em permitir o 
recebimento de seus créditos de forma parcelada e que não ofenda o princípio da 
legalidade, somos favoráveis a matéria proposta pelo Executivo indicada no 
presente projeto. 
 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 
SALA DAS COMISSÕES; 13  DE AGOSTO  DE 2.019. 

 

______________________________________ 

PRESIDENTE: GISELE DE CÁPUA SOUZA  

 

__________________________________ 

      MEMBRO: FABIO RIBEIRO DA SILVA  

  

___________________________________ 

  MEMBRO: ODAIR DIAS CAVALCANTE 

 
 
 
 
 



 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : : GISELE DE CÁPUA SOUZA    

MEMBRO  : FABIO RIBEIRO DA SILVA  

MEMBRO  : ODAIR DIAS CAVALCANTE 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 576/2.019 

INTERESSADO : Poder Executivo 

ASSUNTO                 :         “Dá nova redação ao artigo 4.º e incisos, da Lei n.º 
277/2008 de 13 de fevereiro de 2008, que trata da composição do Conselho 
Municipal de Saúde”. 
 
 

  

PARECER 
A matéria apresentada busca adequar a composição do 

Conselho Municipal de Saúde a despeito do que reza a Lei Federal 8.142/1990 e 
suas alterações, ajustando de forma compilada a participação dos usuários.  

 
De uma análise bem acurada da pretensão do Executivo no 

projeto em fomento não há percepção de qualquer nulidade ou ilegalidade no 
texto apresentado, reconhecendo assim a constitucionalidade da matéria. 

 
Sendo assim, havendo interesse público e atendido o princípio 

da legalidade, somos favoráveis a matéria proposta pelo Executivo indicada no 
presente projeto. 
 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 
SALA DAS COMISSÕES; 22  DE AGOSTO  DE 2.019. 

 

______________________________________ 

PRESIDENTE: GISELE DE CÁPUA SOUZA  

 

__________________________________ 

      MEMBRO: FABIO RIBEIRO DA SILVA  

  

___________________________________ 

  MEMBRO: ODAIR DIAS CAVALCANTE 

 

 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : : GISELE DE CÁPUA SOUZA    

MEMBRO  : FABIO RIBEIRO DA SILVA  

MEMBRO  : ODAIR DIAS CAVALCANTE 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 577/2.019 

INTERESSADO : Poder Executivo 

ASSUNTO                 :    DISPÕE SOBRE: Altera a Lei Municipal nº 619/2018 

de 17/12/2019. 

 

PARECER 
 

O presente Projeto tem por finalidade permitir que o 
Poder Executivo proceda a o remanejamento de dotações orçamentárias até o 
limite de 30% (trinta por cento) através de anulação de dotação orçamentária 
constantes do orçamento em vigência, sendo que já havia permissão legal para 
até 10%. 

É certo, que não há como  modificar o orçamento ao 
longo de sua execução a não ser através de 
transposição/remanejamento/transferência da Constituição ou é crédito adicional 
da Lei 4.320.  

 
Vale destacar, as mudanças dentro de uma mesma 

categoria exigem um crédito adicional, que onera o percentual genérico concedido 
na lei orçamentária anual (art. 165, § 8º, da CF), ou, utilizada toda essa margem, 
há de o Executivo solicitar específica permissão legislativa para essa modificação 
orçamentária, o que se concretiza com o presente projeto sob analise. 

 
Ressalta-se, que a Realocação de Recursos somente 

poderá existir se houver autorização Legal, ou seja, uma Lei específica que a 
determine e esclareça as alterações orçamentárias que se fazem necessárias, 
conforme o art. 167 inciso VI da Constituição Federal de 1988.  

 
No caso sob analise, insta consignar, que há uma 

permissão legal, conforme contido no artigo 4º, inciso I da Lei 619/2018, sendo o 
limite de 10%, sendo que o Executivo para aproveitar de forma ágil e prática o 
orçamento já aprovada, pretende o aumento para 30%, que se fará através de 
anulação de dotações existentes, o que no nosso entender não trará prejuízos 
para a execução orçamentária. 

 
 



Sendo assim, havendo interesse público e atendido o 
princípio da legalidade, somos favoráveis a matéria proposta pelo Executivo 
indicada no presente projeto. 
 
 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 
SALA DAS COMISSÕES; 27  DE AGOSTO  DE 2.019. 

 

______________________________________ 

PRESIDENTE: GISELE DE CÁPUA SOUZA  

 

__________________________________ 

      MEMBRO: FABIO RIBEIRO DA SILVA  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARECER EM SEPARADO DE MEMBRO DA COMISSÃO 

DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
  

MEMBRO  : ODAIR DIAS CAVALCANTE 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 577/2.019 

INTERESSADO : Poder Executivo 

ASSUNTO                 :    DISPÕE SOBRE: Altera a Lei Municipal nº 619/2018 

de 17/12/2019. 

 

PARECER 
 
O presente Projeto tem por finalidade permitir que o 

Poder Executivo proceda a o remanejamento de dotações orçamentárias até o 
limite de 30% (trinta por cento) através de anulação de dotação orçamentária 
constantes do orçamento em vigência, sendo que já havia permissão legal para 
até 10%. 

De fato, outra maneira não há para modificar o 
orçamento ao longo de sua execução: ou é 
transposição/remanejamento/transferência da Constituição ou é crédito adicional 
da Lei 4.320.  

Porém, da forma como apresentada, ou seja, 
genericamente, não permite que este Vereador e membro desta Comissão, como 
aos demais membros, tenha controle sobre os atos do Chefe do Executivo, que 
poderá proceder anulação de dotações importantíssimas para atendimento das 
necessidades de setores essenciais. 

Posto isto, diante da ausência especifica de qual setor 
sofrerá a alteração e qual setor será beneficiado, mantenho posição contrária a 
proferida pelos demais membros desta Comissão, com o devido respeito aos 
nobres companheiros. 

Destaco, que havendo necessidade de anulação além 
do permitido na Lei do Orçamento Vigente por do Executivo, esta Casa de Leis 
deverá ser consultada, passando assim por seu crivo e verificação do interesse 
público sobre o remanejamento de verbas. 

 

Este é o parecer do componente desta Comissão. 

 

SALA DAS COMISSÕES; 27  DE AGOSTO  DE 2.019. 

 

___________________________________ 

  MEMBRO: ODAIR DIAS CAVALCANTE 

 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : : GISELE DE CÁPUA SOUZA    

MEMBRO  : FABIO RIBEIRO DA SILVA  

MEMBRO  : ODAIR DIAS CAVALCANTE 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 578/2.019 

INTERESSADO : Poder Executivo 

ASSUNTO                 :     
 

  

PARECER 
 
Em proêmio, é importante destacar que o Executivo busca 

através do presente projeto, abrir na contadoria municipal um crédito adicional 

suplementar especial, no valor de R$ 454.000,00, sendo que mencionados valores 
serão utilizados  na Educação e Cultura e Desporto e Laser. 

Frisa-se, que os créditos especiais são autorizações de 
despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na lei de orçamento vigente. 

É certo, que estes créditos classificam-se em: 

Suplementares: Os destinados a reforços de dotação orçamentária. Especiais: Os 
destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica. 

A Constituição Federal, em seu artigo 167, reza que a  
abertura de crédito suplementar ou especial não poderá ocorrer sem prévia autorização 
legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes 

No caso sob analise, verificamos que referidas premissas 
estão perfeitamente delineadas, o que faz reconhecer na constitucionalidade do Projeto, 
uma vez que atende os requisitos mínimos exigidos na Carta Magna. 

 
Sendo assim, havendo interesse público e atendido o 

princípio da legalidade, somos favoráveis a matéria proposta pelo Executivo indicada no 
presente projeto. 
 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 

SALA DAS COMISSÕES; 27  DE AGOSTO  DE 2.019. 
 

______________________________________ 

PRESIDENTE: GISELE DE CÁPUA SOUZA  

 

__________________________________ 

      MEMBRO: FABIO RIBEIRO DA SILVA  

  

___________________________________ 

  MEMBRO: ODAIR DIAS CAVALCANTE 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : : GISELE DE CÁPUA SOUZA    

MEMBRO  : FABIO RIBEIRO DA SILVA  

MEMBRO  : ODAIR DIAS CAVALCANTE 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 581/2.019 

INTERESSADO : Poder Executivo 

ASSUNTO                 :    “Dispõe sobre denominação de Logradouros públicos, 
do Município de Anhumas e dá outras providências” 
 
 

PARECER 
O presente Projeto de Lei foi redigido dentro dos parâmetros 

legais e Constitucionais. 
Registra-se, ainda, que a pretensão está efetivamente 

atrelada ao artigo 20, inciso VII e 61, XXII da Lei Orgânica, atendendo assim a 
exigências legais, não havendo óbice de ordem constitucional para sua apreciação e 
votação. 

Nesse sentido, não é demasiado trazer a baila o artigo 20, 

inciso VII da Lei Orgânica, que assim prescreve: 
 

“Artigo 20 – Compete a Câmara, com a sanção do Prefeito, dispor 

sobre todas as matérias da competência do Município e, 

especialmente: 

VII – autorizar a alteração ou dar nomes aos próprios, vias e 

logradouros públicos; 

 
Sendo assim, verifica-se que o projeto em analise atende os 

requisitos mínimos legais, motivo pelo qual a pretensão analisada merece acolhimento 
por parte desta Comissão. 

Portanto somos favoráveis à aprovação do presente projeto 
na forma apresentada. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 

SALA DAS COMISSÕES; 22  DE OUTUBRO  DE 2.019. 
 

______________________________________ 

PRESIDENTE: GISELE DE CÁPUA SOUZA  

 

__________________________________ 

      MEMBRO: FABIO RIBEIRO DA SILVA  

  

___________________________________ 

  MEMBRO: ODAIR DIAS CAVALCANTE 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : : GISELE DE CÁPUA SOUZA    

MEMBRO  : FABIO RIBEIRO DA SILVA  

MEMBRO  : ODAIR DIAS CAVALCANTE 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 580/2.019 

INTERESSADO : Poder Executivo 

ASSUNTO                 :     “Dispõe sobre: ESTIMA A RECEITA E FIXA A 

DESPESA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2.020”.  

 
 

PARECER 
       

Analisando a proposta apresentada pelo Executivo, 
constatamos que a mesma esta redigida dentro dos preceitos Legais e 
Constitucionais, especialmente as regras elencadas na Lei de Responsabilidade 
Fiscal, Lei de Contabilidade Pública e Constituição Federal. 

Revela-se, ainda que os requisitos mínimos elencados na Lei 
de Contabilidade Pública estão perfeitamente evidenciados, bem como as 
previsões orçamentárias atendem ao interesse da população em geral, 
contemplando Saúde, Educação, Esporte, Cultura e Lazer, investimentos e 
manutenção da máquina pública, conforme anseios dos anhumenses aflorados na 
Audiência Pública. 

Tudo isto perfeitamente evidenciado na peça orçamentária e 
os respectivos anexos. 

Afora, não se verifica qualquer pecha de ilegalidade ou 
inconstitucionalidade nas previsões constantes do Projeto em fomento. 

Desta sorte, somos favoráveis à sua aprovação na forma 
apresentada. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

SALA DAS COMISSÕES; 11 DE NOVEMBRO DE 2.019. 

 
______________________________________ 

PRESIDENTE: GISELE DE CÁPUA SOUZA  

 

__________________________________ 

      MEMBRO: FABIO RIBEIRO DA SILVA  

  

___________________________________ 

  MEMBRO: ODAIR DIAS CAVALCANTE 



 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : : GISELE DE CÁPUA SOUZA    

MEMBRO  : FABIO RIBEIRO DA SILVA  

MEMBRO  : ODAIR DIAS CAVALCANTE 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 583/2.019 

INTERESSADO : Poder Executivo 

ASSUNTO                 :    “Autoriza a alienação de imóvel que especifica, por 
doação à COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO 
DO ESTADO DE SÃO PAULO – CDHU”. 
  

PARECER 
       

O presente Projeto de Lei foi redigido dentro dos 
parâmetros legais e Constitucionais. 

Além do que, a doação dos lotes individualizados 
atende prontamente as avenças pactuadas com a Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, permitindo a 
construção de unidade habitacionais. 

Registra-se, por oportuno, que a intenção do Executivo 
está devidamente amparada pela Lei Orgânica Municipal, onde em seu artigo 99, 

prescreve: “Art. 99 - “Incumbe ao Município, com a colaboração do Estado, 

promover programas de construção de moradias populares e de melhoria 

das condições habitacionais e de saneamento básico”. 
Dessa forma, somos favoráveis à aprovação do 

presente projeto na forma apresentada. 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 

SALA DAS COMISSÕES; 11 DE NOVEMBRO DE 2.019. 

  
______________________________________ 

PRESIDENTE: GISELE DE CÁPUA SOUZA  

 

__________________________________ 

      MEMBRO: FABIO RIBEIRO DA SILVA  

  

___________________________________ 

  MEMBRO: ODAIR DIAS CAVALCANTE 
 
 
 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : : GISELE DE CÁPUA SOUZA    

MEMBRO  : FABIO RIBEIRO DA SILVA  

MEMBRO  : ODAIR DIAS CAVALCANTE 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 582/2.019 

INTERESSADO : Poder Executivo 

ASSUNTO                 :    “Dispõe sobre: celebração de convênios com 
instituições de ensino, em geral, visando a realização de estágios profissionais, 
revogando as Leis 400/2010 e 438/2012, e dá outras providências” 
 
  

PARECER 
       

O presente projeto de pronto atende ao que preceitua o 

artigo 48, X da Lei Orgânica Municipal, onde prevê expressamente que são 
atribuições do Prefeito Municipal, mediante autorização legislativa, para celebrar 
ou autorizar convênios. 

Portanto, o projeto atende também ao contido no artigo 

37 da Constituição Federal, quanto ao quesito legalidade. 
 
Desta forma, sob o espectro enfocado – autorização 

para celebração de convênios – a proposta reúne condições de legalidade, lato 
senso.  
     Desta sorte, somos favoráveis à sua aprovação na 
forma alterada através da Emenda Aditiva 02/2019. 
 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 

SALA DAS COMISSÕES; 09 DE DEZEMBRO DE 2.019. 

  
______________________________________ 

PRESIDENTE: GISELE DE CÁPUA SOUZA  

 

__________________________________ 

      MEMBRO: FABIO RIBEIRO DA SILVA  

  

___________________________________ 

  MEMBRO: ODAIR DIAS CAVALCANTE 
 

 



 

 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : : GISELE DE CÁPUA SOUZA    

MEMBRO  : FABIO RIBEIRO DA SILVA  

MEMBRO  : ODAIR DIAS CAVALCANTE 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 584/2.019 

INTERESSADO : Poder Executivo 

ASSUNTO                 :    "Cria cargo de provimento em comissão, acrescentando 
a Lei nº 281/2008, 27 de fevereiro de 2008, que institui o Plano de Carreira e 
Remuneração do Magistério Público Municipal, anexo I,e dá outras providências” 
 

PARECER 
       

A redação do presente Projeto de Lei, está dentro dos 
padrões e normas legais e princípios  constitucionais, sem prejuízo do fato de que 
atende ao interesse público. 

Além do que, conforme preconiza o artigo 70 da Lei Organica, 
toda alteração, vantagem de qualquer natureza só poderão ser concedidas por lei 
e quando atendam efetivamente ao interesse público e exigências dos serviços. 

Contudo, no caso em testilha não está contemplado o 

princípio da legalidade, previsto no artigo 37 da Constituição Federal, tendo 
em vista que não fora apresentado o impacto orçamentário financeiro indicado 
nos artigos 16 a 21 da LRF. 

 
Desta sorte, somos contrários à sua aprovação na forma 

apresentada. 

 

SALA DAS COMISSÕES; 09 DE DEZEMBRO DE 2.019. 

  
______________________________________ 

PRESIDENTE: GISELE DE CÁPUA SOUZA  

 

__________________________________ 

      MEMBRO: FABIO RIBEIRO DA SILVA  

  

___________________________________ 

  MEMBRO: ODAIR DIAS CAVALCANTE 
 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : : GISELE DE CÁPUA SOUZA    

MEMBRO  : FABIO RIBEIRO DA SILVA  

MEMBRO  : ODAIR DIAS CAVALCANTE 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 585/2.019 

INTERESSADO : Poder Executivo 

ASSUNTO                 :    "Cria cargo de provimento em comissão, acrescentando 
a Lei nº 281/2008, 27 de fevereiro de 2008, que institui o Plano de Carreira e 
Remuneração do Magistério Público Municipal, anexo I, extinguindo outros e dá 
outras providências” 
  

PARECER 
    A redação do presente Projeto de Lei, está dentro dos 
padrões e normas legais e princípios  constitucionais, sem prejuízo do fato de que 
atende ao interesse público. 

Além do que, conforme preconiza o artigo 70 da Lei Organica, 
toda alteração, vantagem de qualquer natureza só poderão ser concedidas por lei 
e quando atendam efetivamente ao interesse público e exigências dos serviços. 

No caso em testilha, a nova legislação que norteia os serviços 
do magistério e que deve ser observada pelos Municípios, exige a adequação 
indicada no projeto sob análise. 

Além do que, não se verifica expansão ou incremento de 
despesas que causem impacto no orçamento vigente e nem nos vindouros, 
motivo pelo qual é dispensado a apresentação do Impacto Orçamentário-
Financeiro. 

 
Desta sorte, somos favoráveis à sua aprovação na forma 

apresentada. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 

SALA DAS COMISSÕES; 09 DE DEZEMBRO DE 2.019. 

  
______________________________________ 

PRESIDENTE: GISELE DE CÁPUA SOUZA  

 

__________________________________ 

      MEMBRO: FABIO RIBEIRO DA SILVA  

  

___________________________________ 

  MEMBRO: ODAIR DIAS CAVALCANTE 
 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 

 

PRESIDENTE : : GISELE DE CÁPUA SOUZA    

MEMBRO  : FABIO RIBEIRO DA SILVA  

MEMBRO  : ODAIR DIAS CAVALCANTE 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 586/2.019 

INTERESSADO : Poder Executivo 

ASSUNTO                 :    “Dispõe sobre alteração do art. 13, da lei 281/2008, de 27 de 
fevereiro de 2008, que instituiu o Plano Carreira e Remuneração do Magistério Público e 
dos requisitos das classes de suporte pedagógico, estabelecidas no Anexo III, ainda, 
atualizando o Anexo I, Quadro do Magistério a que se refere o Art. 4º de mencionada Lei, 
ainda, alterando o anexo I, da Lei nº 608/2018, de 9/05/2018, sobre os requisitos para a 
ocupação do cargo, revogando a Lei 465/2013 e da outras providencias.” 
 
  

PARECER 
       

A redação do presente Projeto de Lei, está dentro dos padrões e 
normas legais e princípios  constitucionais, sem prejuízo do fato de que atende ao 
interesse público. 

Além do que, conforme preconiza o artigo 70 da Lei Organica, toda 
alteração, vantagem de qualquer natureza só poderão ser concedidas por lei e quando 
atendam efetivamente ao interesse público e exigências dos serviços. 

No caso em testilha, a nova legislação que norteia os serviços do 
magistério e que deve ser observada pelos Municípios, exige a adequação indicada no 
projeto sob análise, sem prejuízo do fato de que não se faz necessário a apresentação de 
impacto orçamentário-financeiro, tendo em vista  a ausência de incremento de despesa. 

 
Desta sorte, somos favoráveis à sua aprovação na forma adequada 

por força da Emenda Modificativa 02/2019. 
 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão 

 

SALA DAS COMISSÕES; 09 DE DEZEMBRO DE 2.019. 

  

______________________________________ 

PRESIDENTE: GISELE DE CÁPUA SOUZA  

 

__________________________________ 

      MEMBRO: FABIO RIBEIRO DA SILVA  

___________________________________ 

  MEMBRO: ODAIR DIAS CAVALCANTE 
 

 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : : GISELE DE CÁPUA SOUZA    

MEMBRO  : FABIO RIBEIRO DA SILVA  

MEMBRO  : ODAIR DIAS CAVALCANTE 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 587/2.019 

INTERESSADO : Poder Executivo 

ASSUNTO                 :    “Altera a redação do art. 1º da Lei nº 638/2019, de 13 
de novembro de 2019 e acresce o Anexo 1, que fica fazendo parte desta lei, e dá 
outras providências”. 
 
  

PARECER 
       

O presente Projeto de Lei foi redigido dentro dos 
parâmetros legais e Constitucionais. 

Além do que, a doação dos lotes individualizados 
atende prontamente as avenças pactuadas com a Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, permitindo a 
construção de unidade habitacionais. 

Registra-se, por oportuno, que a intenção do Executivo 
está devidamente amparada pela Lei Orgânica Municipal, onde em seu artigo 99, 

prescreve: “Art. 99 - “Incumbe ao Município, com a colaboração do Estado, 

promover programas de construção de moradias populares e de melhoria 

das condições habitacionais e de saneamento básico”. 
Dessa forma, somos favoráveis à aprovação do 

presente projeto na forma apresentada. 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 

SALA DAS COMISSÕES; 09 DE DEZEMBRO DE 2.019. 

  
______________________________________ 

PRESIDENTE: GISELE DE CÁPUA SOUZA  

 

__________________________________ 

      MEMBRO: FABIO RIBEIRO DA SILVA  

  

___________________________________ 

  MEMBRO: ODAIR DIAS CAVALCANTE 
 

 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : : GISELE DE CÁPUA SOUZA    

MEMBRO  : FABIO RIBEIRO DA SILVA  

MEMBRO  : ODAIR DIAS CAVALCANTE 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 588/2.019 

INTERESSADO : Poder Executivo 

ASSUNTO                 :    "Autoriza o Município de Anhumas, pelo Poder 
Executivo Municipal, a receber em doação, com encargo, imóvel que especifica e 
dá outras providências" 
 

PARECER 
       

Analisando a proposta apresentada pelo Executivo, 
constatamos que pretende receber a título doação, com encargos, imóvel 
pertencente a Secretaria Fazenda do Estado de São Paulo, onde encontra-se 
instalada a Escola Municipal denominada de “Adhemar Palmiro”. 

 
Vale ressaltar, que todo ato administrativo deve estar 

revestido de legalidade e de interesse público, o que não é diferente não caso 
vertente. 

Além do que, a pretensão espojada encontra amparo no artigo 
20 da Lei Orgânica, que assim estabelece:  
 

“Art. 20 - Compete à Câmara, com a sanção do 

Prefeito, dispor sobre todas as matérias da 

competência do Município e, especialmente: 

  

(...) 

 IV - autorizar a compra, a venda, a cessão ou 

o arrendamento de bens imóveis do município e o 

recebimento de doações com encargo, não se 

considerando como tal a simples destinação 

especifica do bem; 

  
 
Desta sorte, somos favoráveis à sua aprovação na forma 

apresentada. 
 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 



SALA DAS COMISSÕES; 09 DE DEZEMBRO DE 2.019. 

  
______________________________________ 

PRESIDENTE: GISELE DE CÁPUA SOUZA  

 

__________________________________ 

      MEMBRO: FABIO RIBEIRO DA SILVA  

  

___________________________________ 

  MEMBRO: ODAIR DIAS CAVALCANTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : : GISELE DE CÁPUA SOUZA    

MEMBRO  : FABIO RIBEIRO DA SILVA  

MEMBRO  : ODAIR DIAS CAVALCANTE 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 589/2.019 

INTERESSADO : Poder Executivo 

ASSUNTO                 :    “Autoriza o Poder Executivo a firmar Convênio e/ou 
Contrato com a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E 
URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO – CDHU, revogando a Lei nº 90/1992, de 
17 de agosto de 1992” 

 
  

PARECER 
       

O presente Projeto de Lei foi redigido dentro dos 
parâmetros legais e Constitucionais. 

Além do que, a celebração de convenio com entidades 

públicas está devidamente prevista no artigo 20, VI da Lei Orgânica Municipal. 
Registra-se, por oportuno, que a intenção do Executivo 

está devidamente amparada pela Lei Orgânica Municipal, onde em seu artigo 99, 

prescreve: “Art. 99 - “Incumbe ao Município, com a colaboração do Estado, 

promover programas de construção de moradias populares e de melhoria 

das condições habitacionais e de saneamento básico”. 
Dessa forma, somos favoráveis à aprovação do 

presente projeto na forma apresentada. 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 

SALA DAS COMISSÕES; 09 DE DEZEMBRO DE 2.019. 

  
______________________________________ 

PRESIDENTE: GISELE DE CÁPUA SOUZA  

 

__________________________________ 

      MEMBRO: FABIO RIBEIRO DA SILVA  

  

___________________________________ 

  MEMBRO: ODAIR DIAS CAVALCANTE 
 

 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : : GISELE DE CÁPUA SOUZA    

MEMBRO  : FABIO RIBEIRO DA SILVA  

MEMBRO  : ODAIR DIAS CAVALCANTE 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 590/2.019 

INTERESSADO : Poder Legislativo 

ASSUNTO                 :    DISPÕE SOBRE: Denominação a Rotatória no 

Município de Anhumas. 

 

PARECER 
       

O presente Projeto de Lei foi redigido dentro dos 
parâmetros legais e Constitucionais. 

 
Registra-se, ainda, que a pretensão está efetivamente 

atrelada ao artigo 20, inciso VII  atendendo assim a exigências legais, não 
havendo óbice de ordem constitucional para sua apreciação e votação. 

Portanto, somos favoráveis à aprovação do presente 
projeto na forma apresentada. 

 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 

SALA DAS COMISSÕES; 09 DE DEZEMBRO DE 2.019. 

  
______________________________________ 

PRESIDENTE: GISELE DE CÁPUA SOUZA  

 

__________________________________ 

      MEMBRO: FABIO RIBEIRO DA SILVA  

  

___________________________________ 

  MEMBRO: ODAIR DIAS CAVALCANTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : : GISELE DE CÁPUA SOUZA    

MEMBRO  : FABIO RIBEIRO DA SILVA  

MEMBRO  : ODAIR DIAS CAVALCANTE 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 591/2.020 

INTERESSADO : Poder Executivo 

ASSUNTO                 :    "Cria cargo de provimento em comissão, acrescentando 
a Lei nº 281/2008, 27 de fevereiro de 2008, que institui o Plano de Carreira e 
Remuneração do Magistério Público Municipal, anexo I,e dá outras providências” 
 

 

PARECER 
     

 
A redação do presente Projeto de Lei, está 

dentro dos padrões e normas legais e princípios  constitucionais. 
 
Contudo, por entender a desnecessidade do 

cargo proposto pelo Executivo, somos contrários a propositura posta sob nosso 
crivo. 

Portanto, somos contrários à aprovação do presente 
projeto na forma apresentada. 

 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 

 

SALA DAS COMISSÕES; 11 DE FEVEREIBRO DE 2.020. 

  
______________________________________ 

PRESIDENTE: GISELE DE CÁPUA SOUZA  

 

__________________________________ 

      MEMBRO: FABIO RIBEIRO DA SILVA  

  

___________________________________ 

  MEMBRO: ODAIR DIAS CAVALCANTE 
 
 
 
 
 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : : GISELE DE CÁPUA SOUZA    

MEMBRO  : FABIO RIBEIRO DA SILVA  

MEMBRO  : ODAIR DIAS CAVALCANTE 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 592/2.020 

INTERESSADO : Poder Executivo 

ASSUNTO                 :    “Dispõe sobre a extinção de cargo de provimento em 
comissão alterando a Lei 52/1.999, de 11 de maio de 1.999 anexo I, ainda a Lei 
203/2.005, de 11 de fevereiro de 2.005 e dá providências” 
 

 

PARECER 
       

A matéria esta redigida nos termos regimentais e é de 
competência exclusiva do Prefeito a criação e extinção de cargos públicos, 

conforme preconiza o artigo 48, I da Lei Orgânica do Município de Anhumas. 
Além do que, por se tratar de extinção de cargos não se 

faz necessário a apresentação de impacto orçamentário financeiro, ficando assim 
dispensado o atendimento aos artigos 16 a 20 de da Lei de Responsabilidade 
Fiscal. 

Portanto, somos favoráveis à aprovação do presente 
projeto na forma apresentada. 

 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 

SALA DAS COMISSÕES; 11 DE FEVEREIBRO DE 2.020. 

  
______________________________________ 

PRESIDENTE: GISELE DE CÁPUA SOUZA  

 

__________________________________ 

      MEMBRO: FABIO RIBEIRO DA SILVA  

  

___________________________________ 

  MEMBRO: ODAIR DIAS CAVALCANTE 
 
 

 

 

 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : : GISELE DE CÁPUA SOUZA    

MEMBRO  : FABIO RIBEIRO DA SILVA  

MEMBRO  : ODAIR DIAS CAVALCANTE 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 593/2.020 

INTERESSADO : Poder Executivo 

ASSUNTO                 :    “Dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos 
dos servidores públicos municipais do Poder Executivo, do Município de Anhumas 

– SP e dá outras providências” 

PARECER 
O presente projeto é bastante oportuno e estando 

redigido dentro dos preceitos legais e constitucionais, emitimos nosso parecer 
favorável à sua aprovação, mediante emenda supressiva, com a retira dos 
Agentes Políticos do Executivo. 

Neste particular, vale deixar registrado que a pretensão 

traduzida neste projeto encontra amparo na Carta Magna, qual seja o artigo 37, 

X, atendendo assim ao princípio da legalidade que norteia os atos 

administrativos, o que declina reconhecer na constitucionalidade da matéria 
proposta, não havendo que se falar em ajustes ou recomendações. 

 
Sendo a pretensão única e exclusivamente a revisão 

geral da remuneração dos servidores do executivo, o presente projeto merece 
acolhimento na forma apresentada por que detém a competência exclusiva, qual 
seja a Mesa Diretora desta Casa de Leis. 

 
 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 

SALA DAS COMISSÕES; 11 DE FEVEREIBRO DE 2.020. 

  
______________________________________ 

PRESIDENTE: GISELE DE CÁPUA SOUZA  

 

__________________________________ 

      MEMBRO: FABIO RIBEIRO DA SILVA  

  

___________________________________ 

  MEMBRO: ODAIR DIAS CAVALCANTE 
 



 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : : GISELE DE CÁPUA SOUZA    

MEMBRO  : FABIO RIBEIRO DA SILVA  

MEMBRO  : ODAIR DIAS CAVALCANTE 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 594/2.020 

INTERESSADO : Poder Legislativo 

ASSUNTO                 :    Dispõe sobre: “Revisão geral do quadro de pessoal do 
Poder Legislativo e da outras providências”. 
 
 

PARECER 

   
O presente projeto atende ao que determina a 

legislação em vigor, sem contar que é a única forma de não ocorrer achatamento 
nos vencimentos dos servidores em geral, não por outro motivo que a 
Constituição Federal previu a possibilidade de revisão geral em texto. 

 
Neste particular, vale deixar registrado que a pretensão 

traduzida neste projeto encontra amparo na Carta Magna, qual seja o artigo 37, 

X, atendendo assim ao princípio da legalidade que norteia os atos 

administrativos, o que declina reconhecer na constitucionalidade da matéria 
proposta, não havendo que se falar em ajustes ou recomendações. 

 
Sendo a pretensão única e exclusivamente a revisão 

geral da remuneração dos servidores do legislativo, o presente projeto merece 
acolhimento na forma apresentada por que detém a competência exclusiva, qual 
seja a Mesa Diretora desta Casa de Leis. 

 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 

SALA DAS COMISSÕES; 11 DE FEVEREIBRO DE 2.020. 

  
______________________________________ 

PRESIDENTE: GISELE DE CÁPUA SOUZA  

 

__________________________________ 

      MEMBRO: FABIO RIBEIRO DA SILVA  

  

___________________________________ 

  MEMBRO: ODAIR DIAS CAVALCANTE 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : : GISELE DE CÁPUA SOUZA    

MEMBRO  : FABIO RIBEIRO DA SILVA  

MEMBRO  : ODAIR DIAS CAVALCANTE 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 593/2.020 

INTERESSADO : Poder Executivo 

ASSUNTO                 :    ESTABELECE AS DIRETRIZES A SEREM 

OBSERVADAS NA ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO 

PARA O EXERCÍCIO DE 2.020 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 

PARECER 
  

 
O projeto versa sobre matéria de competência do Município, 

em face do interesse local, encontrando amparo no artigo 30, I da Constituição 
Federal e no artigo 48 , XVII da Lei Orgânica Municipal de Anhumas. 

 
Verifica-se, outrossim, que a iniciativa de projetos desta 

natureza é privativa do Chefe do Poder Executivo, conforme se observa na 
análise conjunta do artigo 165, II da Constituição Federal e artigo 88, II da Lei 
Orgânica Municipal,portanto, sob o aspecto jurídico, nada obsta a regular 
tramitação do projeto, cabendo aos nobres vereadores a análise do mérito. 

 
O Projeto de Lei que dispõe sobre as diretrizes para a 

elaboração da Lei Orçamentária constitui instrumento de planejamento de amplo 
alcance, cuja finalidade é estabelecer os programas e as metas governamentais. 

 
Essa Lei deve definir, então, as ações, as metas e as 

prioridades para o orçamento municipal do próximo ano. Sua importância é 
fundamental porque serve de base para a elaboração do orçamento do Município, 
o qual estabelece como será aplicada a arrecadação financeira.  

 
Conforme dispõe o projeto em pauta, constatam-se as metas 

e diretrizes municipais para o exercício de 2021, que, conforme ressaltado na 
justificativa as prioridade e políticas públicas a serem desenvolvidas estão 
baseadas nas possibilidades financeiras do Município, cujas metas e diretrizes 
estão em consonância com a Lei Complementar 101/2000, compreendendo: as 
metas e as prioridades da Administração Pública Municipal; as orientações 
básicas para elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual; as disposições 
relativas à dívida pública; as disposições sobre a política de pessoal; as 



disposições sobre a receita e alterações na legislação tributária do Município; o 
equilíbrio entre receitas e despesas; os critérios e formas de limitação de 
empenho; as normas relativas ao controle de custos e a avaliação dos resultados 
dos programas financiados com recursos dos orçamentos; o estabelecimento de 
normas para transferências de recursos a entidades públicas e privadas; a 
normatização do auxílio do Município para o custeio de despesas atribuídas a 
outros entes da federação; os parâmetros para a elaboração da programação 
financeira e do cronograma mensal de desembolso; os critérios para início de 
novos projetos; a definição das despesas consideradas irrelevantes e a 
participação popular. 

 

 

 Além do que, a minuta do projeto fora apresentado pelo 
Chefe do Executivo, com a contemplação de todos os anexos e metas em perfeita 
sintonia com as normas vigentes, motivo pelo qual somos favoráveis à sua 
aprovação 

 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão 

 

SALA DAS COMISSÕES; 05 DE JUNHO DE 2.020. 

  
______________________________________ 

PRESIDENTE: GISELE DE CÁPUA SOUZA  

 

__________________________________ 

      MEMBRO: FABIO RIBEIRO DA SILVA  

  

___________________________________ 

  MEMBRO: ODAIR DIAS CAVALCANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : : GISELE DE CÁPUA SOUZA    

MEMBRO  : FABIO RIBEIRO DA SILVA  

MEMBRO  : ODAIR DIAS CAVALCANTE 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 595/2.020 

INTERESSADO : Poder Executivo 

ASSUNTO                 :    “Altera dispositivo da Lei nº 587/2017, de 27 de 
setembro de 2017, do Conselho Municipal de Assistência Social e dá outras 
providências.” 

PARECER 
A matéria apresentada é de interesse público e estando a 

mesma redigida dentro dos preceitos Legais e Constitucionais, somos favoráveis 
à sua aprovação na forma apresentada. 

 
Registra-se, que a pretensão do Executivo é buscar 

regulamentar de forma paritária a composição do Conselho Municipal de 
Assistência Social, tratando assim de organização administrativa, sendo esta de 

competência exclusiva do Poder Executivo nos termos do artigo 25, § 2º, inciso II 

da Lei Orgânica. 
 

Organização administrativa, segundo José dos Santos 
Carvalho Filho, "resulta de um conjunto de normas jurídicas que regem a 
competência, as relações hierárquicas, a situação jurídica, as formas de 
atuação e controle dos órgãos e pessoas, no exercício da função 
administrativa" (in Manual de Direito Administrativo, Ed. Atlas, 25ª ed., 2012, 
pág. 447). 

Posto isto, mister se faz a apreciação do projeto por parte do 
Douto Plenário e consequente aprovação por contemplar todas as premissas 
legais. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 

SALA DAS COMISSÕES; 09 DE JUNHO DE 2.020. 

  
______________________________________ 

PRESIDENTE: GISELE DE CÁPUA SOUZA  

 

__________________________________ 

      MEMBRO: FABIO RIBEIRO DA SILVA  

 

___________________________________ 

  MEMBRO: ODAIR DIAS CAVALCANTE 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : : GISELE DE CÁPUA SOUZA    

MEMBRO  : FABIO RIBEIRO DA SILVA  

MEMBRO  : ODAIR DIAS CAVALCANTE 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 596/2.020 

INTERESSADO : Poder Executivo 

ASSUNTO                 :     “Dispõe: Amplia vagas de cargo de provimento efetivo, 
alterando o Anexo II da Lei Municipal nº 052/99 de 11 de maio de 1999 e suas 
alterações, e da outras providencias”. 

 

 

PARECER 
      

O presente projeto esta redigido dentro dos preceitos 
legais e constitucionais, motivo pelo qual emitimos nosso parecer favorável à sua 
aprovação. 

 
Ressaltamos, ainda, que o principal fator de aprovação 

fora obedecido pelo Executivo mediante apresentação do impacto financeiro 
orçamentário anexado, exigido no artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal que 
assim estabelece: 

 

Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de 

ação governamental que acarrete aumento da 

despesa será acompanhado de:  

I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no 

exercício em que deva entrar em vigor e nos dois 

subseqüentes;  

II - declaração do ordenador da despesa de que o 

aumento tem adequação orçamentária e financeira 

com a lei orçamentária anual e compatibilidade com 

o plano plurianual e com a lei de diretrizes 

orçamentárias.   

 
Por fim, revela-se que  o projeto obedece aos requisitos 

de constitucionalidade, legalidade e regimentalidade nas proposições, não 
apresentando nenhum vício de ordem formal ou material, e não encontrando 
óbices à aprovação, sendo entendimento estar dito projeto apto à votação. 

 



Além do que, o cargo em fomento é de provimento 

efetivo, ou seja, através de concurso público, conforme determina o artigo 37, 

inciso II da Constituição Federal, que estabelece que  a investidura em cargo 

ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de 

provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em 

comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.  
 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 
. 

SALA DAS COMISSÕES; 11 DE AGOSTO DE 2.020. 
 
 

 
______________________________________ 

PRESIDENTE: GISELE DE CÁPUA SOUZA  

 

__________________________________ 

      MEMBRO: FABIO RIBEIRO DA SILVA  

 

___________________________________ 

  MEMBRO: ODAIR DIAS CAVALCANTE 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 

 

PRESIDENTE : : GISELE DE CÁPUA SOUZA    

MEMBRO  : FABIO RIBEIRO DA SILVA  

MEMBRO  : ODAIR DIAS CAVALCANTE 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 597/2.020 

INTERESSADO : Poder Legislativo 

ASSUNTO                 :     “SÚMULA: Fixa os subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito 
para o mandato de 2021 a 2024 obedecido o que dispõe o artigo 21º,VI ,  da Lei Orgânica 
Municipal  e  conforme  as normas estabelecidas pela Emenda Constitucional 25/2000 e 
dá outras providências”. 
 

PARECER 

      
O presente Projeto de Lei foi redigido dentro dos parâmetros 

legais e Constitucionais. 
Vale destacar, que a Constituição Federal, a Lei Eleitoral, 

bem como a Lei Orgânica do Município de Anhumas são em determinar que a fixação dos 
subsídios para o mandato subsequente do Prefeito e do Vice-Prefeito deverá ocorrer 
antes das eleições municipais. 

Nesta toada, trazemos a baila o contido no artigo 18, § 1º  

da Lei Orgânica, que assim prescreve:  

Art. 18 – (..) 

§ 1º - A fixação dos subsídios será feita até 60 dias antes 

da eleição para a legislatura subsequente. 
 
Alias, isto é o que se pretende com a matéria ora analisada, 

sem contar que os valores apresentados encontram-se dentro da normalidade dos 
Municípios da Região com a mesma população anhumense, sendo módicos com a 
condição do cargo eletivo. 

Desta forma, sob o espectro enfocado – fixação dos 

subsídios dos agentes políticos – a proposta reúne condições de legalidade, lato 
senso.  

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

.SALA DAS COMISSÕES; 24 DE AGOSTO DE 2.020. 
 

______________________________________ 

PRESIDENTE: GISELE DE CÁPUA SOUZA  

 

__________________________________ 

      MEMBRO: FABIO RIBEIRO DA SILVA  

 

___________________________________ 

  MEMBRO: ODAIR DIAS CAVALCANTE 



 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : : GISELE DE CÁPUA SOUZA    

MEMBRO  : FABIO RIBEIRO DA SILVA  

MEMBRO  : ODAIR DIAS CAVALCANTE 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 598/2.020 

INTERESSADO : Poder Legislativo 

ASSUNTO                 :     “SÚMULA: Fixa os subsídios dos Vereadores para a 
Legislatura de 2021 a 2024, obedecido o que dispõe os artigos 18º, 21º,VI ,  
25º,§1º,III da Lei Orgânica Municipal, artigo 77º do Regimento Interno e  conforme  
as normas estabelecidas pela Emenda Constitucional 25/2000 e dá outras 
providências”. 

 

PARECER 
      

O presente Projeto de Lei foi redigido dentro dos 
parâmetros legais e Constitucionais. 

Ademais, não podemos deixar de olvidar que o artigo 

18 da Lei Orgânica Municipal é claro no sentido de que os subsídios dos 

Vereadores será fixado por lei, nos limites fixados pela Constituição Federal, 

até 60 (sessenta) dias antes da eleição para legislatura subsequente.  
Frisa-se, ainda que os valores indicados no projeto sob 

crivo desta Comissão está dentro da realidade regional, sem prejuízo do fato de 
que esta perfeitamente dentro do limite subsidio do deputado estadual. 

 
Portanto,  somos favoráveis à aprovação do presente 

projeto na forma apresentada. 
 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
. 

SALA DAS COMISSÕES; 24 DE AGOSTO DE 2.020. 
 

______________________________________ 

PRESIDENTE: GISELE DE CÁPUA SOUZA  

 

__________________________________ 

      MEMBRO: FABIO RIBEIRO DA SILVA  

 

___________________________________ 

  MEMBRO: ODAIR DIAS CAVALCANTE 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : : GISELE DE CÁPUA SOUZA    

MEMBRO  : FABIO RIBEIRO DA SILVA  

MEMBRO  : ODAIR DIAS CAVALCANTE 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 599/2.020 

INTERESSADO : Poder Legislativo 

ASSUNTO                 :     “Dispõe sobre denominação de Estrada Municipal e da  
                                   outras providencias”   

 

PARECER 
 
O presente Projeto de Lei foi redigido dentro dos 

parâmetros legais e Constitucionais. 
 
Registra-se, ainda, que a pretensão está efetivamente 

atrelada ao artigo 20, inciso VII e 61, XXII da Lei Orgânica, atendendo assim a 
exigências legais, não havendo óbice de ordem constitucional para sua 
apreciação e votação. 

Nesse sentido, não é demasiado trazer a baila o artigo 

20, inciso VII da Lei Orgânica, que assim prescreve: 
 

“Artigo 20 – Compete a Câmara, com a sanção do Prefeito, 

dispor sobre todas as matérias da competência do Município e, 

especialmente: 

 

VII – autorizar a alteração ou dar nomes aos próprios, vias e 

logradouros públicos; 

 
 

Além do que, no julgamento do Recurso 

Extraordinário nº 1.151.237, por maioria, o Plenário do Supremo Tribunal 
Federal reconheceu a competência concorrente de prefeito e câmara municipal 
para dar nomes a ruas e logradouros públicos. 

 
Ao julgar dar provimento ao recurso extraordinário, a 

maioria do Plenário entendeu que o dispositivo da Lei Orgânica Municipal deve 
ser interpretado no sentido de não excluir a competência do prefeito para a prática 
de atos de gestão sobre a matéria, mas, também, para estabelecer à Câmara, no 
exercício de sua competência legislativa, baseada no princípio da predominância 
do interesse, a possibilidade de edição de leis para definir denominações. 



 
Sendo assim, verifica-se que o projeto em analise 

atende os requisitos mínimos legais, motivo pelo qual a pretensão analisada 
merece acolhimento por parte desta Comissão. 

 
Portanto, somos favoráveis à aprovação do presente 

projeto na forma apresentada. 
 

 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
. 

SALA DAS COMISSÕES; 08 DE SETEMBRO DE 2.020. 
 

______________________________________ 

PRESIDENTE: GISELE DE CÁPUA SOUZA  

 

__________________________________ 

      MEMBRO: FABIO RIBEIRO DA SILVA  

 

___________________________________ 

  MEMBRO: ODAIR DIAS CAVALCANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : : GISELE DE CÁPUA SOUZA    

MEMBRO  : FABIO RIBEIRO DA SILVA  

MEMBRO  : ODAIR DIAS CAVALCANTE 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 600/2.020 

INTERESSADO : Poder Executivo 

ASSUNTO                 :     “Dispõe sobre: ESTIMA A RECEITA E FIXA A 

DESPESA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2.021”.  

 
 

PARECER 
       

Analisando a proposta apresentada pelo Executivo, 
constatamos que a mesma esta redigida dentro dos preceitos Legais e 
Constitucionais, especialmente as regras elencadas na Lei de Responsabilidade 
Fiscal, Lei de Contabilidade Pública e Constituição Federal. 

Revela-se, ainda que os requisitos mínimos elencados na Lei 
de Contabilidade Pública estão perfeitamente evidenciados, bem como as 
previsões orçamentárias atendem ao interesse da população em geral, 
contemplando Saúde, Educação, Esporte, Cultura e Lazer, investimentos e 
manutenção da máquina pública, conforme anseios dos anhumenses aflorados na 
Audiência Pública. 

Tudo isto perfeitamente evidenciado na peça orçamentária e 
os respectivos anexos. 

Afora, não se verifica qualquer pecha de ilegalidade ou 
inconstitucionalidade nas previsões constantes do Projeto em fomento. 

Desta sorte, somos favoráveis à sua aprovação na forma 
apresentada. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 

SALA DAS COMISSÕES; 05 DE NOVEMBRO DE 2.020. 

 
______________________________________ 

PRESIDENTE: GISELE DE CÁPUA SOUZA  

 

__________________________________ 

      MEMBRO: FABIO RIBEIRO DA SILVA  

  

___________________________________ 

  MEMBRO: ODAIR DIAS CAVALCANTE 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : : GISELE DE CÁPUA SOUZA    

MEMBRO  : FABIO RIBEIRO DA SILVA  

MEMBRO  : ODAIR DIAS CAVALCANTE 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 601/2.020 

INTERESSADO : Poder Legislativo 

ASSUNTO                 :     “Dispõe Sobre denominação ao VELÓRIO 

MUNICIPAL  e da outras providencias” 
 

 

PARECER 
      

O presente Projeto de Lei foi redigido dentro dos 
parâmetros legais e Constitucionais. 

 
Registra-se, ainda, que a pretensão está efetivamente 

atrelada ao artigo 20, inciso VII e 61, XXII da Lei Orgânica, atendendo assim a 
exigências legais, não havendo óbice de ordem constitucional para sua 
apreciação e votação. 

Portanto, somos favoráveis à aprovação do presente 
projeto na forma apresentada. 

 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão 
. 

SALA DAS COMISSÕES; 24 DE NOVEMBRO DE 2.020. 
 

______________________________________ 

PRESIDENTE: GISELE DE CÁPUA SOUZA  

 

__________________________________ 

      MEMBRO: FABIO RIBEIRO DA SILVA  

 

___________________________________ 

  MEMBRO: ODAIR DIAS CAVALCANTE 
 
 
 
 
 
 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : : GISELE DE CÁPUA SOUZA    

MEMBRO  : FABIO RIBEIRO DA SILVA  

MEMBRO  : ODAIR DIAS CAVALCANTE 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 602/2.020 

INTERESSADO : Poder Legislativo 

ASSUNTO                 :    Dispõe sobre:  “Denominação do Centro de Eventos  do 
Município de Anhumas e da outras providencias”. 
 

 

PARECER 
      

O presente Projeto de Lei foi redigido dentro dos 
parâmetros legais e Constitucionais. 

 
Registra-se, ainda, que a pretensão está efetivamente 

atrelada ao artigo 20, inciso VII e 61, XXII da Lei Orgânica, atendendo assim a 
exigências legais, não havendo óbice de ordem constitucional para sua 
apreciação e votação. 

Portanto, somos favoráveis à aprovação do presente 
projeto na forma apresentada. 

 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
. 

SALA DAS COMISSÕES; 24 DE NOVEMBRO DE 2.020. 
 

______________________________________ 

PRESIDENTE: GISELE DE CÁPUA SOUZA  

 

__________________________________ 

      MEMBRO: FABIO RIBEIRO DA SILVA  

 

___________________________________ 

  MEMBRO: ODAIR DIAS CAVALCANTE 
 
 
 
 
 
 
 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : : GISELE DE CÁPUA SOUZA    

MEMBRO  : FABIO RIBEIRO DA SILVA  

MEMBRO  : ODAIR DIAS CAVALCANTE 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 603/2.020 

INTERESSADO : Poder Executivo 

ASSUNTO                 :    “Dispõe sobre denominação de prédios públicos do 
Município de Anhumas e dá outras providências”. 
 

 

PARECER 
      

O presente Projeto de Lei foi redigido dentro dos 
parâmetros legais e Constitucionais. 

 
Registra-se, ainda, que a pretensão está efetivamente 

atrelada ao artigo 20, inciso VII e 61, XXII da Lei Orgânica, atendendo assim a 
exigências legais, não havendo óbice de ordem constitucional para sua 
apreciação e votação. 

Portanto, somos favoráveis à aprovação do presente 
projeto na forma apresentada. 

 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
. 

SALA DAS COMISSÕES; 24 DE NOVEMBRO DE 2.020. 
 

______________________________________ 

PRESIDENTE: GISELE DE CÁPUA SOUZA  

 

__________________________________ 

      MEMBRO: FABIO RIBEIRO DA SILVA  

 

___________________________________ 

  MEMBRO: ODAIR DIAS CAVALCANTE 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : : GISELE DE CÁPUA SOUZA    

MEMBRO  : FABIO RIBEIRO DA SILVA  

MEMBRO  : ODAIR DIAS CAVALCANTE 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 604/2.020 

INTERESSADO : Poder Legislativo 

ASSUNTO                 :    SÚMULA: “DISPÕE SOBRE A INSTALACÃO DE 
CÂMERAS DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA NAS CRECHES E 
ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS” 

PARECER 
      

O presente Projeto de Lei foi redigido dentro dos 
parâmetros legais e Constitucionais. 

Vale destacar, que muito embora aparentemente se 
trataria de matéria de competência exclusiva do Executivo por se revelar de 
despesas aos cofres municipais, tal situação não se configura a despeito do 
entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 

Isto porque, consoante se pode inferir da Ação Direta 
de Inconstitucionalidade, registrada sob nº 2113734-65.2018.8.26.0000, onde 
figura o Município de São José do Rio Preto – Estado de São Paulo foi 
reconhecido que por se tratar de questão de segurança pública não se trata de 
matéria exclusiva do Poder Executivo, julgando improcedente referida ação. 

Assim, a matéria sob a ótica constitucional encontra-se 
em ordem, não havendo vicio insanável ou nulidade a ser alegada.  

Portanto, somos favoráveis à aprovação do presente 
projeto na forma apresentada. 

 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
. 

SALA DAS COMISSÕES; 08  DE DEZEMBRO DE 2.020. 
 

______________________________________ 

PRESIDENTE: GISELE DE CÁPUA SOUZA  

 

__________________________________ 

      MEMBRO: FABIO RIBEIRO DA SILVA  

 

___________________________________ 

  MEMBRO: ODAIR DIAS CAVALCANTE 
 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : : SERGIO RODRIGUES    

MEMBRO  : GERVASIO MARRAFON  

MEMBRO  : DANILO ALMEIDA DA SILVA 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 605/2.021 

INTERESSADO : Poder Executivo 

ASSUNTO                 :    Dispõe sobre: Programa “Frente de Assistência ao 
Desempregado”, de caráter emergencial, revogando as leis nºs 307/2009, de 27 
de fevereiro de 2009 e nº 563/2017, de 15 de fevereiro de 2017 e dá outras 
providências” 
 

PARECER 
      

Analisando a proposta apresentada pelo Executivo, 
constatamos que o mesmo preenche os requisitos legais, atendendo o que 
determina a Lei Orgânica. 

A pretensão busca aprimorar a aplicação das regras iniciais, 
em especial o prazo mínimo de desemprego do candidato ao beneficio da Frente 
de Assistência ao Trabalhado. 

Por outro lado, o inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal 
traz como requisito indispensável para contratações, a “necessidade temporária 
de excepcional interesse público”, o que esta caracterizado pelo estado de 
calamidade pública, sem prejuízo do fato de que não pode haver realização de 
concurso público por força da Lei Complementar Federal 173/2020, de 28 de maio 
de 2020, conforme artigo 8º, inciso V.  

Além do que, a competência é privativa do Chefe do 

Executivo, a despeito do que determina o artigo 48, inciso IX da Lei Orgânica 

Municipal. 
Desta sorte, somos favoráveis à sua aprovação na forma 

apresentada. 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
SALA DAS COMISSÕES; 08 DE JANEIRO DE 2.021. 

 

_________________________________ 

PRESIDENTE: SERGIO RODRIGUES 

 

__________________________________ 

      MEMBRO: GERVASIO MARRAFON 

 

___________________________________ 

  MEMBRO: DANILO ALMEIDA DA SILVA 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : : SERGIO RODRIGUES    

MEMBRO  : GERVASIO MARRAFON  

MEMBRO  : DANILO ALMEIDA DA SILVA 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 606/2.021 

INTERESSADO : Poder Executivo 

ASSUNTO                 :    “Dispõe sobre alteração da Lei nº 485/2013, de 25 de 
setembro de 2013, consistente na referência/nível salarial, do cargo de provimento em 
comissão, de Assessor Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, em consequência do 
Anexo I da Lei nº 052/1999, de 11 de maio de 1999 e suas alterações e dá outras 
providencias” 

PARECER 
      

    O presente projeto de pronto atende ao que preceitua o 

artigo 61, XI da Lei Organica, onde prevê expressamente que para a organização da 
administração pública direta, quando o assunto é remuneração de servidores, somente 
poderá ser fixada, alterada ou reajustada mediante lei especifica, observada, inclusive, a 
iniciativa exclusiva, que no caso vertente é do Executivo.    

Além do que, a pretensão do Executivo traduz-se em 
diminuição de valores a título de remuneração, não havendo assim necessidade de 
impacto orçamento a despeito dos artigos 16 a 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal, 
bem como não encontra óbice na previsão contida na Lei Federal 173/2020, de 28 de 
maio de 2020 que proíbe a majoração de valores a qualquer título de beneficio em favor 
de servidores municipais até 31 de dezembro do corrente ano que estabeleceu regras 
para Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19). 

Portanto, o projeto atende também ao contido no artigo 37 

da Constituição Federal, quanto ao quesito legalidade. 
Desta forma, sob o espectro enfocado – autorização para 

alteração de referencia salarial – a proposta reúne condições de legalidade, lato senso.  
     Desta sorte, somos favoráveis à sua aprovação na forma 
apresentada. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

. 
SALA DAS COMISSÕES; 08 DE JANEIRO DE 2.021. 

 

_________________________________ 

PRESIDENTE: SERGIO RODRIGUES 

 

_________________________________ 

      MEMBRO: GERVASIO MARRAFON 

 

___________________________________ 

  MEMBRO: DANILO ALMEIDA DA SILVA 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : : SERGIO RODRIGUES    

MEMBRO  : GERVASIO MARRAFON  

MEMBRO  : DANILO ALMEIDA DA SILVA 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 607/2.021 

INTERESSADO : Poder Executivo 

ASSUNTO                 :    “Dispõe: fixa o salário mínimo dos servidores, da 
Prefeitura Municipal de Anhumas, e dá outras providências”. 
 

PARECER 
      

    O presente projeto de pronto atende ao que preceitua o 

artigo 61, XI da Lei Organica, onde prevê expressamente que para a organização da 
administração pública direta, quando o assunto é remuneração de servidores, somente 
poderá ser fixada, alterada ou reajustada mediante lei especifica, observada, inclusive, a 
iniciativa exclusiva, que no caso vertente é do Executivo.    

Além do que, a pretensão do Executivo traduz-se apenas em 
regulamentação municipal sobre a obrigatoriedade do pagamento aos servidores 
municipais não poderá ser inferior ao valor previsto no salário mínimo nacional, 

atendendo ao que determina o artigo 7º, inciso VII, da Constituição Federal de 1988. 
 Ressalta-se, que por se tratar apenas de regulamentação 

de ordem legal, garantindo apenas a remuneração mínima dos servidores, não havendo 
assim necessidade de impacto orçamento a despeito dos artigos 16 a 21 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, bem como não encontra óbice na previsão contida na Lei 
Federal 173/2020, de 28 de maio de 2020 que proíbe a majoração de valores a qualquer 
título de beneficio em favor de servidores municipais até 31 de dezembro do corrente ano 
que estabeleceu regras para Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus 
SARS-CoV-2 (Covid-19). 

Portanto, o projeto atende também ao contido no artigo 37 

da Constituição Federal, quanto ao quesito legalidade. 
Desta forma, sob o espectro enfocado – autorização para 

alteração de referencia salarial – a proposta reúne condições de legalidade, lato senso.  
     Desta sorte, somos favoráveis à sua aprovação na forma 
apresentada. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

. 
SALA DAS COMISSÕES; 26 DE JANEIRO DE 2.021. 

_________________________________ 

PRESIDENTE: SERGIO RODRIGUES 

_________________________________ 

      MEMBRO: GERVASIO MARRAFON 

___________________________________ 

  MEMBRO: DANILO ALMEIDA DA SILVA 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : : SERGIO RODRIGUES    

MEMBRO  : GERVASIO MARRAFON  

MEMBRO  : DANILO ALMEIDA DA SILVA 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 608/2.021 

INTERESSADO : Poder Executivo 

ASSUNTO                 :    “Dispõe sobre: re-ratifica e prorroga o 
Convenio/Parceira com a ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE 
ANHUMAS, objeto da Lei nº 300/2008, de 17 de dezembro de 2008, dando nova 
redação à Clausula 2ª, do Anexo I, e dá outras providências”. 
 
 

PARECER 
      

    A pretensão do Executivo é re-ratificar e prorrogar Convenio 
com a Associação de Produtores Rurais, onde esta utiliza bens móveis do Município 
(maquinas, tratores e implementos),  com a finalidade de fomentar a atividade 
agropecuária no âmbito municipal. 
     

Verifica-se, que se trata de concessão de uso onerosa em 
relação aos bens dados em parceria para os fins previstos em lei.  

     

Sobre o tema é importante lembrar que a Lei Orgânica em 

seu artigo 48, inciso X, prevê: 
 

Art. 48 – Cabe ao Prefeito, entre outras funções politicas 

administrativas: 

 

X – celebrar ou autorizar convênios e acordos;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

    Por outro lado, o artigo 20, inciso VI da Lei Orgânica, 
prescreve: 

Artigo 20 – Compete a Camara, com a sanção do 

Prefeito, dispor sobre todas as matérias da competência 

do Município e, especialmente: 

 

VI – autorizar convenio com entidades públicas ou 

particulares e consórcios com outros municípios; 
 

 



Salienta-se, que deve haver uma Lei que estabeleça as 
normas da concessão, na qual são expressas as formas e os critérios para que o bem 
seja cedido a terceiros.  

A concessão não é um contrato precário ou discricionário, 
pois obedece a regras fixas, que geram direitos e obrigações entre as partes, devendo 
sempre o interesse público prevalecer, o que efetivamente se verifica na pretensão do 
Executivo Municipal. 

Portanto, o projeto atende também ao contido no artigo 37 

da Constituição Federal, quanto ao quesito legalidade. 
 
Desta forma, sob o espectro enfocado – autorização para 

alteração de referencia salarial – a proposta reúne condições de legalidade, lato senso.  
     

Desta sorte, somos favoráveis à sua aprovação na forma 
apresentada. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

. 
SALA DAS COMISSÕES; 09 DE FEVEREIRO DE 2.021. 

 

_________________________________ 

PRESIDENTE: SERGIO RODRIGUES 

 

_________________________________ 

      MEMBRO: GERVASIO MARRAFON 

 

___________________________________ 

  MEMBRO: DANILO ALMEIDA DA SILVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : : SERGIO RODRIGUES    

MEMBRO  : GERVASIO MARRAFON  

MEMBRO  : DANILO ALMEIDA DA SILVA 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 609/2.021 

INTERESSADO : Poder Executivo 

ASSUNTO                 :    “Revoga a Lei Municipal nº 661, de 11 de janeiro 
de 2021, que dispõe sobre o “Programa Frente de Assistência ao 
Desempregado” e dá outras providências” 
 
 
 

PARECER 
      

     
O Executivo dentro de sua competência e poder 

discricionário pretende a revogação de lei especifica. 
Aliás, cabe ao Prefeito entre outras funções políticas e 

administrativas sancionar, promulgar e revogar leis de competência municipal, conforme 
preceitua o artigo 48, II da Lei Organica Municipal. 

Desta forma, sob o espectro enfocado – a revogação a 
proposta reúne condições de legalidade, lato senso.  
     

Desta sorte, somos favoráveis à sua aprovação na forma 
apresentada. 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

. 
SALA DAS COMISSÕES; 23 DE FEVEREIRO DE 2.021. 

 

_________________________________ 

PRESIDENTE: SERGIO RODRIGUES 

 

_________________________________ 

      MEMBRO: GERVASIO MARRAFON 

 

___________________________________ 

  MEMBRO: DANILO ALMEIDA DA SILVA 
 
 
 
 
 



COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : : SERGIO RODRIGUES    

MEMBRO  : GERVASIO MARRAFON  

MEMBRO  : DANILO ALMEIDA DA SILVA 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 610/2.021 

INTERESSADO : Poder Executivo 

ASSUNTO                 :    “Dispõe sobre autorização para o Município de 
Anhumas - SP, ingressar no Consórcio Intermunicipal do Oeste Paulista – 
CIOP, ratificando em todos os seus termos o Protocolo de Intenções, 
firmado ao abrigo da Lei Federal nº 11.107, de 06 de abril de 2005, e dá 
outras providências.” 
 
 

PARECER 
      

    O Executivo busca autorização para ingressar no 
Consórcio Intermunicipal do Oeste Paulista – CIOP, entidade de natureza 
autárquica, conforme os termos da Lei 11.107/2005.  
 

Preliminarmente, constata-se que a proposição 
encontra respaldo no que diz respeito à autonomia e à competência legislativa do 

Município, insculpidas no artigo 18 da Constituição Federal de 1988, que 

garante a autonomia a este ente e no artigo 30 da CF/88, que garante a 
autoadministração e a autolegislação, contemplando o conjunto de competências 
materiais e legislativas previstas na Constituição Federal para os Municípios: 

 
Neste sentido, lembremos: 
 

Art. 18. A organização político-administrativa da 

República Federativa do Brasil compreende a 

União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios, todos autônomos, nos termos desta 

Constituição. 
 
Art. 30. Compete aos Municípios: 

 

I - legislar sobre assuntos de interesse local; 

II - suplementar a legislação federal e a estadual no 

que couber; 

(..) 



VII - prestar, com a cooperação técnica e financeira 

da União e do Estado, serviços de atendimento à 

saúde da população; 
 
Leciona Alexandre de Moraes que "interesse local 

refere-se aos interesses que disserem respeito mais diretamente às necessidades 
imediatas do município, mesmo que acabem gerando reflexos no interesse 
regional (Estados) ou geral (União)". (in Constituição do Brasil Interpretada e 
Legislação Constitucional. 9ª ed., São Paulo: Atlas, 2013, p. 740). Assim, a 
matéria normativa constante na proposta se adéqua efetivamente à definição de 
interesse local. 

 
Da mesma forma, a Lei Orgânica Municipal dispõe que 

compete ao Município celebrar acordos ou convenio, conforme prescreve o artigo 
48, X, “in verbis”: 

 

Art. 48 – Cabe ao Prefeito, entre outras funções 

politicas e administrativas:  

 

X – celebrar ou autorizar convênios ou acordos; 
 

 
No mesmo sentido, o artigo 20, inciso VI da Lei 

Orgânica Municipal confere à Câmara Municipal a prerrogativa de autorizar a 
participação do Município em consórcios ou entidades intermunicipais ou 
estaduais: 

 

“Art. 20 – Competente a Câmara, com a sanção do 

Prefeito, dispor sobre todos as matérias da 

competência do Município e, especialmente:  

 

VI – autorizar convenio com entidades públicas ou 

particulares e consórcios com outros municípios; 
 
 
A constituição de consórcios públicos é matéria 

disciplinada pela Lei Federal  n.º 11.107/2005, cujo artigo 5º exige a ratificação, 
mediante lei, do protocolo de intenções firmado pelo representante do Executivo. 
A Lei Federal n.º 11.107, de 06 de abril de 2005, que “Dispõe sobre normas gerais 
de contratação de consórcios públicos e dá outras providências” visou fortalecer o 
Federalismo Cooperativo através de cooperação intergovernamental e gestão 
associada entre os entes federados. 



O Decreto Nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007, define 
Consórcio Público como a pessoa jurídica formada exclusivamente por entes da 
Federação, na forma da Lei n.º 11.107/ 2005, para estabelecer relações de 
cooperação federativa, inclusive a realização de objetivos de interesse comum, 
constituída como associação pública, com personalidade jurídica de direito público 
e natureza autárquica, ou como pessoa jurídica de direito privado sem fins 
econômicos, sendo: pessoa jurídica de direito público, quando se constituir numa 
Associação Pública, espécie de autarquia interfederativa. 

 
 
Conforme as disposições constantes da Lei Federal n.º 

11.107, de 06 de abril de 2005, as unidades da Federação, dentre essas os 
Municípios, podem formular políticas, afetas às áreas sociais, da saúde, 
urbanísticas, etc., firmando, para tanto, contratos de consórcios públicos, com o 
objetivo de gerir e executar ações associadas para implemento de dado serviço 

público, tudo em conformidade e nos termos que prevê o art. 241 da 

Constituição da República, in verbis: 
 

 

Art. 241. A União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios disciplinarão por meio de lei os 

consórcios públicos e os convênios de cooperação 

entre os entes federados, autorizando a gestão 

associada de serviços públicos, bem como a 

transferência total ou parcial de encargos, serviços, 

pessoal e bens essenciais à continuidade dos 

serviços transferidos. (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 19, de 1998) 
 
 
A própria Lei Federal n.º 11.107/2005 dispõe que cabe 

aos Municípios contratarem consórcios públicos para a realização de objetivos de 
interesse comum em seu art. 1º, sob a forma de associação pública ou pessoa 
jurídica de direito privado, sendo que o CIOP constitui consórcio público do tipo 
associação pública. 

 
Verifica-se estar correta ainda a proposição, no que diz 

respeito ao artigo 6º da Lei 11.107/2005, que exige que os consórcios públicos 
entre entes federados devem ser disciplinados por meio de lei no caso de 
constituir associação pública, e também sob essa lógica a participação de novos 
entes federados no consórcio deve se dar por meio de autorização legislativa.  
 



 

Diante do exposto, opinamos pela legalidade e pela 
regular tramitação do Projeto de Lei nº 61/2021 – Executivo Municipal, por 
inexistirem vícios de natureza material ou formal que impeçam a sua deliberação 
pelas Comissões e em Plenário. 

 
Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 

 
 

SALA DAS COMISSÕES; 09 DE MARÇO DE 2.021. 

 

 

_________________________________ 

PRESIDENTE: SERGIO RODRIGUES 

 

_________________________________ 

      MEMBRO: GERVASIO MARRAFON 

 

___________________________________ 

  MEMBRO: DANILO ALMEIDA DA SILVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, EDUCAÇÃO E REDAÇÃO 
 

PRESIDENTE : : SERGIO RODRIGUES    

MEMBRO  : GERVASIO MARRAFON  

MEMBRO  : DANILO ALMEIDA DA SILVA 

ESPÉCIE  : Projeto de Lei nº 611/2.021 

INTERESSADO : Poder Executivo 

ASSUNTO                 :    “Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de 
Acompanhamento e de Controle Social do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação - Conselho do FUNDEB, revogando as disposições do presente 
tema, nas leis nºs 255/207, 256/2007 e 323/2009, e dá providências 
correlatas.” 
 
 

 

PARECER 
      
      

O projeto em tela busca a criação do Conselho 
Municipal de Acompanhamento e de Controle Social do Fundeb a despeito da 
nova sistemática atribuída pela Lei Federal 14.113/2020, o que declina 
reconhecer na legalidade do projeto. 

 
Além do que, podemos perceber que a composição do 

conselho indicada no artigo 2º do presente projeto atende prontamente o 
estabelecido no artigo 34 da Lei Federal, bem com o fato de que o mandato dos 
conselheiros será de 04 quatro anos sem direito a recondução, atendendo 
também o que prescreve o § 9º do citado artigo. 

 
Noutro giro, pode-se perceber que as vedações 

previstas na lei federal também foram contempladas na lei municipal, o que 
declina reconhecer no atendimento da lei superior. 

 
Nota-se que, pelos dispositivos legais supracitados, o 

Projeto de Lei n. 0611/2021 em tela, visa dar concretude e observância ao 
regulamento federal e seus respectivos prazos, sendo assunto de interesse local 
(artigo 30, inciso I da CRFB/88), bem como observada a iniciativa para deflagrar o 
Processo Legislativo. 

 



Diante do exposto, opinamos pela legalidade e pela 
regular tramitação do Projeto de Lei nº 611/2021 – Executivo Municipal, por 
inexistirem vícios de natureza material ou formal que impeçam a sua deliberação 
pelas Comissões e em Plenário. 

 
 

Este é o parecer dos componentes desta Comissão. 
 
 

SALA DAS COMISSÕES; 23 DE MARÇO DE 2.021. 

 

 

_________________________________ 

PRESIDENTE: SERGIO RODRIGUES 

 

_________________________________ 

      MEMBRO: GERVASIO MARRAFON 

 

___________________________________ 

  MEMBRO: DANILO ALMEIDA DA SILVA 
 


