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PARECER DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO 

Parecer: 016/2019    Autor: Poder Executivo 

Matéria: PLE 012/2019   Conclusão: Favorável 

Relator: Ver. Marcia Muller Pedrolo 

Data: 24 de junho de 2019 

Ementa: Dispõe Sobre a Descentralização da Merenda Escolar com Repasse de Recursos 

aos Círculos de Pais e Mestres das Escolas Municipais para Aquisição de Merenda 

Escolar, e dá outras providências. 

RELATÓRIO: 

I. O Projeto de Lei em análise é de autoria do Poder Executivo Municipal e tem 

como objetivo realizar o repasse de recursos financeiros recebidos do PNAE e do FNDE 

para a aquisição de merenda escolar ao Círculo de Pais e Mestres das Escolas Municipais 

(CPM). 

II. A orientação técnica e o parecer jurídico entenderam pela possibilidade do 

trâmite do Projeto de Lei. Contudo, indicou a necessidade de corrigir a redação do artigo 

12, para desdobra-los em dois artigos, um com a cláusula de vigência e outro com a 

cláusula de revogação e a necessidade de revisão do artigo 9º, com a substituição do 

§1º por parágrafo único. 

VOTO DO RELATOR: 

III. A matéria de que trata o projeto de lei é de interesse local, atendendo desta 

forma o que determina o art.30, I, da Constituição Federal. 

IV. A iniciativa está corretamente exercida. 

V. Previsão na Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, que “dispõe 

sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no âmbito 

do Programa Nacional de Alimentação Escolar –PNAE”. 

VI. A possibilidade de o Município realizar o repasse dos recursos financeiros 

recebidos à título de PNAE está disposta no artigo 6º da Lei Federal nº 11.947/2009. 

VII. Ainda, previsão na Resolução/CD/FNDE nº 26/2013, que regulamentou o 

atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica em relação ao 

PNAE. 

VIII. Assim, verifica-se possível que o Município possa repassar os recursos em 
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questão aos Círculos de Pais e Mestres desde que este possua personalidade jurídica, 

dessa forma, foi solicitado ao Executivo que envie comprovação de que o CPM esteja 

constituído na forma de entidade privada sem fins lucrativos. Isso porque há previsão 

expressa na Resolução/CD/FNDE nº 26/2013 de que a unidade executora deverá possuir 

personalidade jurídica, e não buscar fins lucrativos. 

IX. Tendo em vista que após indicação desta Comissão, o Executivo enviou 

mensagem informando que o CPM possui personalidade jurídica. 

X. Portanto, confirma-se que o projeto de lei atende o que dispõe na Constituição 

Federal, Leis Federais e na lei municipal. 

XI. Ainda, após sugestão, o Executivo enviou mensagem retificativa adequando a 

técnica legislativa prevista na Lei Complementar nº 95 de 1998, os artigos 9º e 12. 

ENCAMINHAMENTO DO PARECER: 

XII. Está Relatoria, considerando a argumentação apresentada neste voto, 

encaminha sua conclusão favorável à tramitação do projeto de lei nº 012/2019 de 

autoria do Poder Executivo. 

XIII. Assim, os vereadores da Comissão de Justiça e Redação, Presidente: José Valdir 

Vivian, Vice: Paulo Rogerio Schweig, Membro: Marcia Muller Pedrolo, examinando o 

projeto de lei nº 012/2019 opinam pelo parecer favorável nos termos do Relator. 

É o voto! 

Sala das Comissões, em 08 de julho de 2019. 

Relator designado:   ________________________ 

 

Membros: _______________________         ________________________   
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PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Parecer: 016/2019    Autor: Poder Executivo 

Matéria: PLE 012/2019   Conclusão: Favorável 

Relator: Ver. Valdir de Almeida Bueno 

Data: 24 de junho de 2019 

Ementa: Dispõe Sobre a Descentralização da Merenda Escolar com Repasse de Recursos 

aos Círculos de Pais e Mestres das Escolas Municipais para Aquisição de Merenda 

Escolar, e dá outras providências. 

RELATÓRIO: 

I. O Projeto de Lei nº 012/2019, de autoria do Poder Executivo, foi analisado pela 
Comissão de Constituição e Justiça que, pelo parecer nº016/2019, concluiu ser favorável 
à tramitação da matéria, considerando que a mesma atende aos preceitos 
constitucionais de competência e de conteúdo. 

II. Ao tratar das obrigações a serem atendidas pelo poder público municipal, o 
projeto de lei gera despesas ao erário, razão pela qual é colocado à apreciação desta 
Comissão, para exame da sua compatibilidade. 

VOTO DO RELATOR: 

III. Portanto, confirma-se que o projeto de lei atende o que dispõe na Constituição 
Federal e na lei municipal. 

ENCAMINHAMENTO DO PARECER: 

XIV. Está Relatoria, considerando a argumentação apresentada neste voto, 

encaminha sua conclusão favorável à tramitação do projeto de lei nº 012/2019 de 

autoria do Poder Executivo. 

XV. Assim, os vereadores da Comissão de Finanças e orçamento, Presidente: Marlise 

Rosane Traesel, Vice: Ricardo José Hartmann, Membro: Valdir de Almeida Bueno, 

examinando o Projeto de Lei nº 012/2019 opinam pelo parecer favorável nos termos do 

Relator. 

É o voto! 
Sala das Comissões, em 08 de julho de 2019. 

Relator designado:   ________________________ 

Membros: _______________________         ________________________   


