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PARECER DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO 

Parecer: 011/2016    Autor: Poder Executivo 

Matéria: PLE 011/2016   Conclusão: Favorável. 

Relator: Ver. Marisa Ines Neumann 

Data: 20 de abril de 2016 

Ementa: Dispõe sobre o repasse de valor mensal, durante o período letivo, ao Círculo de Pais e 

Mestres da Escola Municipal de Educação Infantil Vovó Oraide, para complementação da 

merenda escolar. 

 

RELATÓRIO: 

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

objetivo repassar, mensalmente, durante o período letivo, ao Círculo de Pais e Mestres da Escola 

Municipal de Educação Infantil Vovó Oraide, o valor de R$1.500,00 (hum mil e quinhentos 

reais)para subsidiar a complementação da merenda escolar. 

Referida Lei é necessária, tendo em vista que a Escola possui uma grande demanda de 

alunos, onde muitos frequentam em período integral. 

Destaca-se que conforme a justificativa do Projeto, a União através do Fundo Nacional 

de Desenvolvimento da Educação-FNDE, para atender ao Programa Nacional de Alimentação 

Escolar –PNAE, repassa ao Município, que transfere os valores ao CPM, o montante de R$1,00 

(um real) por dia, por aluno, totalizando R$1.260,00 (mil duzentos e sessenta e reais) mês, porém 

este valor está desatualizado e não atende à demanda. 

Da mesma forma, levando-se em conta a existência da Lei n º 509 de 29 de maio de 2007 

que dispõe sobre a destinação de recursos públicos para os CPMs, prevê a possibilidade de 

complementação por parte do município com recursos próprios se houver condições financeiras.  

 

VOTO DO RELATOR: 

II. A matéria de que trata o projeto de lei é constitucional e de interesse local, uma vez que 

trata-se de repasse a Escola Municipal Infantil a fim de complementação da merenda escolar.  

  Assim, levando em consideração a excepcionalidade da medida e a Lei nº509/2007 

autorizadora da complementação, entende-se pela necessidade de aprovação do presente projeto, 

uma vez que trata-se de um direito que deve ser assegurado, bem como existe e necessidade de 

continuação do serviço da Escola Municipal Infantil em prol das crianças do Município.  

 

 

ENCAMINHAMENTO DO PARECER: 

III. Está Relatoria, considerando a argumentação apresentada neste voto, encaminha sua 

conclusão favorável à tramitação do projeto de lei nº 011/2016, de autoria do poder Executivo. 

IV. Assim, os vereadores da Comissão de Justiça e Redação, Presidente: Marisa Ines 

Neumann – 1º suplente, Vice: Elissandro Moacir Bonfanti -2º suplente, Membro: Leila Cristina 

Pilger Hermes, examinando o projeto de Lei nº 011/2016 opinam pelo parecer favorável nos 

termos do Relator. 

 

É o voto! 

 

Sala das Comissões, em 02 de maio de 2016. 

 

Relator designado:   ________________________ 

 

Membros: _______________________         ________________________   
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PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

 

 

Parecer: 011/2016    Autor: Poder Executivo 

Matéria: PLE 011/2016   Conclusão: Favorável. 

Relator: Ver. Elissandro Moacir Bonfanti 

Data: 20 de abril de 2016 

Ementa:Dispõe sobre o repasse de valor mensal, durante o período letivo, ao Círculo de Pais e 

Mestres da Escola Municipal de Educação Infantil Vovó Oraide, para complementação da 

merenda escolar. 

 

RELATÓRIO: 

I. O projeto de lei nº 011/2016, de autoria do Poder Executivo, foi analisado pela 

Comissão de Constituição e Justiça que, pelo parecer nº011/2016, 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: 

IV. Na condição de Relator, nesta Comissão, considerando os estudos realizados nas 

áreas orçamentária e financeira, encaminho meu voto favoravelmente à tramitação do 

projeto de lei nº 011/2016, de autoria do poder Executivo. 

V. Assim, os vereadores da Comissão de Finanças e Orçamento, Presidente: 

Elissandro Moacir Bonfanti, Vice: Marisa Ines Neumann, Membro: Alceu Diel, 

examinando o projeto de Lei nº 011/2016 opinam pelo parecer favorável nos termos do 

Relator. 

 

 

 

É o voto! 

 

Sala das Comissões, em 02 de maio de 2016. 

 

 

Relator designado:   ________________________ 

 

Membros: _______________________         ________________________   


