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Inclui conteúdo sobre educação
cooperativista nas disciplinas ministradas
nas escolas públicas da rede municipal de
ensino.

Vem a esta Comissão, para parecer, o Prometo em epígrafe, de autoria
do vereador Márcio Bens Ely.

A Procuradoria desta Casa (fls.

vislumbra óbice que impeça sua tramitação.
14 a 16), em exame preliminar,

O PLL
óbice" (fls. 23-24).

recebeu Parecer da CCJ, rejeitado pela ''existência de

A proposição foi distribuída, novamente, para parecer, nesta CCJ,
conforme Regimento da CMPA.

E o relatório

Inicialmente, observamos que o eminente Vereador autor apresenta
proposição meritória, que visa incluir a ''educação cooperativista'' como
conteúdo a ser ministrado nas escolas públicas da rede municipal de ensino.

A Câmara Municipal tem competência para "legislar sobre
assuntos de interesse local'', onde, ''em defesa do bem comum'', "a Câmara se
pronunciará sobre qualquer assunto de interesse público'' (art. 55 e seu Parágrafo
único da Lei Orgânica Municipal).

Ademais, o próprio Vereador autor, em contraponto ao Parecer

, destaca o art. 129 da LOMPA, que determina que
) b.&urüc\p\o "de.Ruirá normas de incentivo ao investimento e à $xação de
atividades económicas" , " estimulando as .formas associativas e cooperativas"

Como forma de atender o art. 1 29 da LOMPA, a Lei Municipal n'
11.858, de 25 de julho de 2015("Institui o Plano Municipal de Educação" -
PME), estabeleceu , onde o Município
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üe\eníx\nal lama. "organização curricular que articule projetos, programas e

iniciativas governamentais e associativas, retomando experiências na
perspectiva de /armação solidária, mais cooperativa e cotetiva", \forma de

construí" um cul"rícttlo que possibilite o desenvolvirttento das potencialidades
dos educandos e mudança na condição sociocultural''\ e, \an\bém,
propiciando a participação eÍetiva da comunidade escolar no dia a dia da

escola, na elaboração de pyojetos e cura'óculos de EJA, a fim de garantir a
escola como um espaço de identidade "

Nessa senda, a fiscalização e o controle legislativo é competência
privativa da Câmara Municipal, previsto no art. 57, inc. Vlll, da LOMPA,
sendo um dos contrapesos, também previsto na Constituição Federal, onde o
princípio da separação e da independência dos Poderes não sofre qualquer
interferência, sendo legítima a competência da Câmara Municipal para legislar,
quando o objeto da matéria filia-se ao "interesse público'', como estamos a
verificar na Meta e Estratégias previstas na Lei Municipal n' 1 1.858, de 2015
(que instituí o PME).

Finalmente, a proposta de Lei Municipal do eminente Vereador autor
cria despesa a partir do próximo exercício financeiro, consoante previsão do art. 2'
do PLL, permitindo que o Chefe do Poder Executivo promova na próxima Lei
Orçamentária a previsão da despesa, em observância às Leis Mlunicipais vigentes,
como é o caso da Lei do PME acima destacada.

Ante o exposto, concluo pela inexistência de óbice de natureza
jurídica para a tramitação do Projeto.

Sala de Reuniões, 27 de março de 20 19

Aprovado pela Comissão em / b Q /s
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Vereador Cassio Trogildo -- Vice-Presidente Vereador Clàudio Janta
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