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COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS, ORÇAMENTO E DO MERCOSUL

PARECER N' -2 5''+ /19 - CEFOR
AO PROJETO E A EMENDA NO 0]

Cria o Programa Salas de Acolhimento nas
escolas públicas da rede municipal de ensino.

Vêm a esta Comissão, para parecer: o Projeto em epígrafe, de autoria
da vereadora Laura Sito, e a Emenda n' 01, de autoria do vereador Marcelo
Sgarbossa.

A proposição pretende criar programa destinado a acolher filhos(as)
de alunos da modalidade EJA e Ensino Médio em turno noturno.

Em parecer pl'évio, a Procuradoria apontou vício de iniciativa no
projeto. que seria de competência privativa do Executivo Municipal.

A CCJ, porém, concluiu pela inexistência de óbice jurídico para
tramitação da matéria, observando que a Emenda 01 adequou o projeto às
exiaênciasleaais.

A CEFOR, em parecer da lavra deste Vereador, opinou pela rejeição
do projeto (fls. 1 1 e 12), assim como a CUTHAB (fls. 14 e 15). A CECE opinou
pela aprovação do projeto e da emenda (fls. 17 e 18), assim como a CEDECONDH
(f[s. 20 e 2]). O projeto retomou a esta Comissão por força do art. 107, $2' do
Regi mento .

É o parecer. Passo a opinar

O projeto é. sem dúvida, meritório; pois pretende combater uma das
causas de evasão escolar ao criar espaços onde os alunos possam deixas seu
filhos(as). Porém, como já opinamos quando da elaboração do parecer anterior que
esta mesma Comissão aprovou, ainda em 20] 7, a proposição carece de estatísticas
demonstrando a efetividade do programa proposto, bem como impõe custos à
Administração Pública Municipal sem apontar origem e dotação. Por essa razão,
não havendo qualquer alteração substancial. é de manter a mesma posição exposta
naquele parecer.



CâmargJWunicipal
dePOstO '
Alegre

PROA. N' 0814/] 7
PLL N' 079/17

FI.02

PARECERN' J5'q /]9-CEFOR
AO PROJETO E À EMENDA NO 01

Dessa forma, somos pela rejeição do Projeto e da Emenda n' 01

Sala de Reuniões. 02 de outubro de 20 1 9.
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Veread 1) rllIFelipe
Vice-lTrdÉidentc

büozzato,
Relator.

Aprovado pela Comissão em 08..ío..fq

Vereador hirto Ferronato -- Presidente

Vereador Mauro Pinheiro


