
 
 

PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE  EDUCAÇÃO, CULTURA E 

ESPORTE 

Projeto de Lei nº 65/2021 – 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 24/08/2021, com pedido de urgência e sessão 

extraordinária  e encaminhado para parecer. 

  A necessidade está estampada na mensagem do projeto, na qual acompanha 

planilha detalhada contendo segmento, quantitativo, descrição, valor, caracterização e 

licitação, das ações que irão decorrer do presente. 

 A matéria busca autorização legislativa para abertura de crédito especial no valor 

total de R$ 2.500.000,00, para a Secretaria Municipal da Educação, visando ações do 

Ensino Fundamental, creches e pré-escolas, vejamos: 
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 Lembramos, que já tramitou na Casa o projeto de lei nº  44-21, do Executivo que 

autorizou:  

  

 A matéria do referido projeto visou a manutenção e reparos nas creches e pré-

escolas, conforme planilha que acompanhou e que destacamos: 

 

 E para fazer frente as despesas acima apontadas no referido projeto de lei, foi o 

excesso de arrecadação a verificar no presente exercício financeiro, nos termos do inciso 

II do § 1º do art. 43 da Lei 4.320/64, o que se repete novamente. 

 

 A previsão de arrecadação das receitas sem vinculação para o exercício é de R$ 

94.728.000,00, desse montante o que estava previsto para ser arrecadado no 1° 

quadrimestre (janeiro a abril de 2021) era de R$ 32.948.634,74. Após realização de 

análise contábil, observou-se que a arrecadação efetivada para essas receitas, nesse 

mesmo período foi de R$ 3.729.758,09, portanto, uma diferença, ou excesso de 
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arrecadação de R$ 4.781.123,35, conforme planilha demonstrativa de excesso de 

arrecadação, que acompanha a matéria. 

 

 Hoje a situação é um pouco diferente, uma vez que, a arrecadação de janeiro a 

julho de 2021 aponta um excesso um pouco maior do que aquele ocorrido no primeiro 

quadrimestre, conforme consta: 

 

 

 

 Assim, considerando o excesso e o valor usado no PL 44-21-Executivo, temos um 

saldo de R$ 7.288.690,62 – R$ 2.500.000,00 (PL 65-21) = R$ 4.788.690,62. 

 

 O projeto ainda altera os Anexos II e III do Plano Plurianual - Lei nº 4433/17, de 

26/09/2017; e, Anexos V e VI da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2020 – Lei nº 

4658, de 23/06/2020 e suas posteriores alterações. 

 

 Deixamos consignado que no mérito da matéria tratada o investimento é 

louvável, mas gostaríamos de sugerir que o município solicite ao Governo Estadual, por 

meio de convênio, os livros: Aprender Sempre e EMAI/Ler e Escrever. Tal material é de 

notória qualidade e pode ser adquirido com custo zero; importante frizar ainda, que é 

pouco efetiva a aquisição de livros, sem a figura do coordenador pedagógico, em nosso 

entendimento. 
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 Por fim, solicitamos ao Plenário que cópia do presente parecer seja encaminhado, 

após a aprovação, junto com o respectivo autógrafo, ao Chefe do Executivo, para 

conhecimento dos apontamentos acima. 

 

 Assim, a comissão entende que o projeto de lei   nº 65/2021, do Executivo, está 

apto para ser apreciado pelo Plenário, devendo a oportunidade e conveniência ser 

analisado por cada Vereador. 

 

   ESTE É O NOSSO PARECER. 

   Jardinópolis, 03 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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