
 
 

PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE  EDUCAÇÃO, CULTURA E 

ESPORTE 

Projeto de Lei nº 59/2021 – EXECUTIVO  

 

 
 

 A Comissão Permanente de Educação, Cultura e Esporte, reunida na forma 

regimental, com base nos artigos 71 e parágrafo 4º do artigo 77 do Regimento Interno, 

para apreciar o projeto acima mencionado de autoria do Chefe do Executivo, 

protocolado na Casa Legislativa no dia 05/08/2021 e encaminhado para parecer. 

 Foi realizada audiência pública na sede da Câmara Municipal, de forma 

presencial, com a participação de funcionários e servidores da Prefeitura Municipal, 

no dia 30 de agosto de 2021, com início às 18h30. 

  A necessidade está estampada na mensagem do projeto. 

 Destacamos, que na referida audiência pública o Vereador Caio Jardim 

apresentou uma emenda para que fosse inserido no PPA a elaboração do Plano de 

Segurança Pública Municipal. 

 A proposta foi acolhida por todos os presentes, inclusive os funcionários e 

servidores do Executivo Municipal – que foram designados pelo Sr. Prefeito Municipal 

– também manifestaram concordância e informaram que será acrescentado na 

Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Orçamento. Programa: 

Administração Geral (cód. do programa nº 00004), sendo que o código da unidade 

responsável é: nº 02.03.  

 O Plano Plurianual (PPA) é o instrumento de planejamento governamental de 

médio prazo, previsto no artigo 165 da Constituição Federal que estabelece, de forma 

regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública, para cada 

ente federativo, ou seja, para Municípios, Estados e União, organizado em 

programas, estruturado em ações, que resultem em bens e serviços para a população 

é elaborado a cada quatro anos. 

 Portanto, nele consta o planejamento de como serão executadas as políticas 

públicas para alcançar os resultados esperados ao bem-estar da população nas 

diversas áreas. 

 O projeto apresentado, possui nove artigos e abrange os Poderes Executivo e 

Legislativo Municipal. 

Clicksign 38839ef2-cec5-4185-80d1-bb06d9b7ecee



 
 

 

 

 

 Os Anexos I, II e III que acompanha o projeto estão em consonância com as 

normas contábeis superiores: 

 Anexo I - Fontes de Financiamento dos Programas. 

 Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos. 

 Anexo III - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa 
Governamental. 

 

 

 O membro da comissão Caio Jardim, apresentou uma série de 

questionamentos, que deverão ser respondidos pela municipalidade, que é parte 

integrante do presente parecer e segue anexo. Para tanto deve ser encaminhado 

cópia do presente parecer à Prefeitura, que deverá responder aos questionamentos. 
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 Assim, a comissão entende que o projeto de lei   nº 59/2021, do Executivo e 

a emenda apresentada na audiência pública estão aptos para serem apreciados pelo 

Plenário, devendo a oportunidade e conveniência ser analisado por cada Vereador. 

 

   ESTE É O NOSSO PARECER. 

   Jardinópolis, 10 de setembro de 2021. 

 

   
                         (ASSINATURA ELETRÔNICA) 

      RELATOR:   ROGÉRIO LIMA CONGA  - BELLO CERIMONIAL          
 
     
 
(ASSINATURA ELETRÔNICA)      (ASSINATURA ELETRÔNICA) 

PRESIDENTE: LUIZ FERNANDO RIUL - XOTÔ             MEMBRO:   CAIO EDUARDO JARDIM ANTONIO 
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Questões para envio de ata da CECE referente ao Projeto de Lei 59/2021 – PPA 

 

 

- Por quais razões os indicadores presentes no PPA não tangem diretamente a completude das 

metas do Plano Municipal de Educação, cujo cumprimento deve ser garantido até 2025?  

- A meta 1 do PME, referente à universalização da Educação Infantil e do oferecimento de 

vagas em creches, está contemplada pelo PPA, sobretudo considerando a atual expansão 

imobiliária?  

- A meta 6 do PME, que prevê a oferta de ensino integral em, no mínimo, 50% das escolas, 

atendendo, pelo menos 25% dos alunos da rede, está contemplada pelo PPA? Quais escolas 

receberão investimentos e infraestrutura para oferta de ensino integral?  

- A meta 10 do PME, que prevê a oferta de Educação de Jovens e Adultos de forma integrada 

à educação profissional, está contemplada pelo PPA? Quais escolas receberão investimentos e 

infraestrutura para oferta de ensino integral?  

- As metas do PME referentes à valorização e formação dos profissionais do magistério estão 

previstas no PPA? Através de quais programas/ações se efetivará tais políticas? 

- A meta 18 do PME que trata da implantação da gestão democrática na rede municipal está 

prevista entre os indicadores e metas do PPA?  

- O PPA prevê recursos, programas/ações ou indicadores na área da educação voltados para o 

cumprimento da 12.244 de 2010, que versa sobre a universalização das bibliotecas escolares?  

- O PPA não define uma quantidade de recursos suficientes para reforças, ampliação e 

construção de novas unidades escolares, deixando para que tais investimentos sejam definidos 

de forma discricionária em exercícios posteriores. Qual o planejamento de reformas e 

construções de novas unidades da SEMED para o quadriênio do PPA?  

 
 

 
                         (ASSINATURA ELETRÔNICA) 

      RELATOR:   ROGÉRIO LIMA CONGA  - BELLO CERIMONIAL          
 
     
 
(ASSINATURA ELETRÔNICA)      (ASSINATURA ELETRÔNICA) 

PRESIDENTE: LUIZ FERNANDO RIUL - XOTÔ             MEMBRO:   CAIO EDUARDO JARDIM ANTONIO 
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