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PARECER DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO 

Parecer: 024/2016   Autor: Poder Executivo 

Matéria: PLE 023/2016   Conclusão: Favorável. 

Relator: Ver. Leomar José Renz 

Data: 04 de julho de 2016 

Ementa: Altera o artigo 5º da Lei Municipal 687/2011, de 27 de dezembro de 2011, que dispõe sobre a 

composição do Conselho Municipal de Educação. 

RELATÓRIO: 

I. O Projeto de Lei em análise é de autoria do Poder Executivo Municipal e tem como objetivo 
propor alteração no Artigo 5º da Lei Municipal nº 687/2011, que trata da composição do Conselho 
Municipal de Educação de Tiradentes do Sul. Esta alteração se faz necessária para adequar a composição 
do Conselho de acordo com as orientações da UNCME – União dos Conselhos Municipais de Educação do 
Rio Grande do Sul e do CONSEME – Conselhos Municipais de Educação da Amuceleiro, e é oportuna em 
função da cessação de mandato de conselheiros do atual Conselho. Outro motivo para adequação, deve-
se ao fato de Tiradentes do Sul ter Sistema Municipal de Ensino próprio criado pela Lei Municipal 
641/2010 e, de acordo com esta Lei, nem todos os órgãos municipais de educação que compõe a Estrutura 
e Organização do Sistema, estão representados na atual composição do Conselho. O Projeto prevê a 
inclusão de um conselheiro representante do Conselho de Alimentação Escolar, um representante do 
Conselho Municipal do Fundeb, um representante dos Conselhos Escolares das Escolas da rede municipal, 
reduz de três para dois os representantes do poder Executivo, reduz de dois para um os representante 
das escolas estaduais, substitui o representante da ACIPS por um professor representante do Sindicato 
dos Municipários e, contempla a representação de um professor das escolas do campo e um professor de 
escola urbana.  
II. A orientação jurídica nº 19.379/2016, concluiu pela possibilidade de regular tramitação do 

projeto de lei, observadas as considerações. 

VOTO DO RELATOR: 

I. 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. Além do disposto na Constituição Federal, existe previsão 

legal local na Lei Orgânica do Município em seus artigo 19, incisos I e II.  

Registra-se, ainda, que na Lei Orgânica Municipal, está previsto que o Município deve zelar pela 

educação. 

Esclareça-se que, embora, a rigor, os Conselhos não sejam órgãos municipais no sentido estrito 

da palavra, à semelhança como são as secretarias e autarquias, são instâncias de assessoramento do 

Executivo, como expressão do princípio da participação política para deliberação sobre determinados 

temas e políticas públicas de relevância local. 

Assim, considerando que o Prefeito detém a atribuição de dispor sobre a organização e o 

funcionamento da Administração municipal, a iniciativa para o projeto de lei de criação ou alteração dos 

Conselhos de Direitos é reservada ao Executivo. 

 Os conselhos municipais constituem o chamado “controle social”, expressão do princípio da 

participação política, instâncias sem personalidade jurídica própria, consultivas, deliberativas e 

fiscalizadoras das políticas públicas, para assessoramento ao Executivo, com composição de agentes de 

vários setores da sociedade, e que atuam mediante apoio técnico e financeiro do órgão a que se vinculam. 

De se salientar, outrossim, que em nível municipal, a condução das políticas públicas pelos respectivos 

Conselhos chega ao nível mais próximo dos cidadãos. 

Portanto, correta a apresentação da propositura para regulamentar a matéria e presentes todos 
os requisitos de constitucionalidade e de interesse público. 



 

Av. Uruguai 20, centro, cep 98680-000 

Tiradentes do Sul, RS 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 

CÂMARA  MUNICIPAL  DE TIRADENTES DO SUL 

          CNPJ 10.249.991/0001-02 
 

 

 
 

ENCAMINHAMENTO DO PARECER: 

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

favorável à tramitação do projeto de lei nº 023/2016, de autoria do Poder Executivo. 

 

V. Assim, os vereadores da Comissão de Justiça e Redação, Presidente: Leomar José Renz, Vice: Alceu 

Paulo Muller, Membro: Leila Cristina Pilger Hermes, examinando o projeto de Lei nº 023/2016 opinam 

pelo parecer favorável nos termos do Relator. 

 

É o voto! 

 

Sala das Comissões, em 11 de julho de 2016. 

 

Relator designado:   ________________________ 

 

Membros: _______________________         ________________________   
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PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Parecer: 024/2016   Autor: Poder Executivo 

Matéria: PLE 023/2016   Conclusão: Favorável. 

Relator: Ver. Marisa Ines Neumann 

Data: 04 de julho de 2016 

Ementa: Altera o artigo 5º da Lei Municipal 687/2011, de 27 de dezembro de 2011, que dispõe sobre a 

composição do Conselho Municipal de Educação. 

 

RELATÓRIO: 

I. O projeto de lei nº 023/2016, de autoria do Poder Executivo, foi analisado pela Comissão de 

Constituição e Justiça que, pelo parecer nº024/2016, 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 

023/2016, 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 023/2016 

opinam pelo parecer favorável nos termos do Relator. 

 

É o voto! 

 

Sala das Comissões, em 11 de julho de 2016. 

 

Relator designado:   ________________________ 

 

Membros: _______________________         ________________________   


