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PARECER N2 001/2021 

A COMISSAO DE LEGISLA�AO E REDA�AO DE LEIS, sabre o Projeto de 
Lei do Executivo n2 006/2021, de autoria do Poder Executivo, instituindo o 
Conselho de Acompanhamento e de Controle Social do Fundo de Manutencao 
ao Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da 
Educacao (CACS/FUNDEB) no arnbito do Municipio de Penaforte e da outras 
providencias. 

I - RELATORIO 
Par conta da suspeita de contaminacao por Covid-19 do Presidente da 

Comissao (vereador Ronalda Batista da Silva), assume a presidencia o 
vereador Antonio Alves Monteiro, a relatoria o vereador Sandrierio Ferreira 
Rocha e, coma secretario, assume o 2Q suplente, vereador Manoel Pereira 
Angelo ( o vereador [cao Inaldo dos Santos, 1 Q suplente, preferiu nao participar 
porter se aproximado nos ultimas dias do vereador Ronalda Batista da Silva). 

Vern a analise desta Cornissao o Projeto de Lei do Executivo n Q 
006/2021, de autoria do Prefeito Municipal, instituindo o Conselho de 
Acompanhamento e de Controle Social do Fundo de Manutencao ao 
Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da 
Educacao (CACS/FUNDEB) no ambito do Municfpio de Penaforte. 

O projeto foi protocolado no dia da Sessao Ordinaria de 23 de marco do 
corrente ano, sendo apresentado ao Plenario pela Presidencia da Camara. 

----- 

II -ANALISE 
Esta Cornissao e competente a opinar sobre as materias r .lativ as a 

legislacao e redacao de leis. 0 art. 90 do Regimento Intcrno diz que "nenhuma 
proposicao sera votada pelo Plenarlo sem pareccr das cornissoes 
tecnlcas". Desta Iorrna. a primeira analisc 6 de quc Projeto ncontr.i-se chcio 
de vicios que tr. palharn o andarncnto do processo de votacao .m Plcnario. 

Prirneiramentc, o projcto foi trazido ,) Camara no dia 23 de marco de 
2021, informando na mcnsagcrn de cncamiuhamento que o Legislativo tern ate 
o dia 31 de marco para concluir os 10s. E um verdadeiro absurdo esperar 
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que em apenas 8 dias as vereadores analisem e votem um projeto de lei dcssa 
importancia. 0 Poder Executivo teve quase 90 dias para protocolar na Camara 
o projeto, mas irresponsavelmente deixou para as ultirnos dias do l r zo, 
mostrando a sua falta de compromisso com a educacao de Penafortc. 

Segundo, o projeto foi apresentado cheio de erros injustificavcis. 0 c rt. 
25 revoga a Lei Municipal n? 199 /2007, mas nao exi te s a lei. 0 projeto 
deveria revogar duas leis, a Lei n? 498/2007 ea Lei 119 601/' 011, qu tratarn 
do assunto. 

Terceiro, para corrigir o grave erro, o Pod r Ex 'Cuti o protoc I u n di 
26 de marco (sexta-feira) uma Errata ao Projeto de L i 119 00 /20 I. 
substituindo o art. 25, nao mais r voz ndo urna l i, mas revogando toda 
outras disposicoes em contrario, nao importando se cssa r dacao rcvozara as 
leis que tratam do Consclho e indiretamente atrapalharn a cdu aca . 

Quarto, o correto seria uma Emenda ao projeto de lei, c nae uma srrata. 
Mas, apesar dos craves erros do Poder Executivo, corriaidos em arras 

pela maneira errada, sera um prejuizo para a educacao de Pcnaforte p .rder 
esses recursos. Nao cabe a Camara corrigir os erros do Prefeito no s eu 
trabalho, mas e preciso pensar na populacao e tentar evitar um m I mail r, 

III - VOTO 
Ante o exposto, apesar dos graves erros, da irresponsabilidad 

de respeito do senhor prefeito pela educacao de Pen forte, 
aprovacao do projeto de lei, deixando aqui o protesto e afirm; nd que rccair.i 
no Poder Executivo toda a culpa par algum erro cometidr nesse pr sso. 

Mas, indico e solicito a esta Cornissao a apresentacao p r de Mocao de 
Repudio (art. 171 do Regimen to Interno) ao senhor Prefeito c sua 
assessoria juridica, pela total falta de compromisso com a cducacao 
desconhecimento das normas municipais e desrcsp ito ao Poctcr 
Legislativo do nosso Munidpio. 

Sala das Sess6es da Camara Municipal, cm · de M,1r�- 1 l l' :.:l ., l. 
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da falta 
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RESULTADO DA VOTA�AO DO RELATORIO DO RELATOR 

PARECER DA COMISSAO 

A COMISSAO DE LEGISLA<;:AO E REDA<;:AO DE LEIS, em sessao de 29 de 
Marco de 2021, desta forma, nao existindo impedimentos no arnblto do que 
nos cabe analisar, manifestamo-nos favoravelmente a aprovacao do 
Projeto de Lei do Executivo n2 006/2021, os vereadores Antonio Alves 
Monteiro, Sandrierio Ferreira Rocha e [oao Inaldo dos Santos. 

Igualmente, os vereadores requerem a Presidencia da Camara Municipal 
de Penaforte que submeta ao Plenario uma Mocao de Repudio (art. 171 do 
Regimento Interno) ao senhor Prefeito, por demonstrar falta de respeito ao 
Poder Legislativo Municipal, falta de compromisso com a educacao e 
desconhecimento das nossas leis. 

Estiveram presentes os Senhores Vereadores abaixo identificados. 

Sala das Cornissoes, em 29 de Marco de 2021. 

jA� J/� /k1k� 
cfN¥6�10AiVES MONTEIRO 

Presidente da Comissao - em exercf cio 


