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PARECER – PROJETO DE LEI/RESOLUÇÃO 

COMISSÃO: Comissão Permanente de Legislação, Justiça e 
Redação 

PROJETO N.  86/2021 

TIPO: Projeto de Lei 

TRAMITAÇÃO: Rito Ordinário 

AUTOR: Executivo 

RELATOR: Vereador  Thiago Sávio Câmara 

PRESIDENTE: Vereador Danilo Álvaro da Silva 

RECEBIDO EM: 30.07.2021 

DATA DA REUNIÃO: 1º.09.2021 

  

RELATÓRIO 

SÍNTESE DO PROJETO: 

 O projeto de lei em análise pretende autorização para abertura de crédito 

especial no montante de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para incremento de 

atividades culturais no Município. Na última reunião o parecer foi convertido em 

diligência, para maiores esclarecimentos sobre a destinação dos recursos cuja 

autorização se pretende, já que a mensagem que acompanhou o projeto de lei se 

mostrou ambígua e insuficiente para definir com clareza o gasto a ser feito. 

 Em resposta, o Executivo, por meio do advogado municipal Henrique César 

Barbosa encaminhou os esclarecimentos em anexo, tornando certo que 

R$20.000,00 (vinte mil reais) serão destinados a subvenção às entidades que 

mantém a tradicional festa do Moçambique e R$30.000,00 (trinta mil reais) serão 

destinados à rádio comunitária de Guapé. 

    

 ATRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO, VIA ESCOLHIDA E LEGITIMIDADE: 

 Os créditos especiais a serem abertos no Orçamento Anual são atribuição 

do Município, nos termos do art. 34, IV da Lei Orgânica do Município de Guapé e a 

competência para iniciar a tramitação legislativa é do Prefeito, razão pela qual 

entendemos adequado o projeto, sob tais aspectos. 
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VOTO DO RELATOR 

 Por tudo que se disse, do ponto de vista de sua constitucionalidade e 

legalidade o projeto está em condições de ser aprovado, após a aprovação da 

emenda substitutiva que apresentamos a pedido do Executivo, bem como da 

emenda aditiva que também apresentamos, que visa incluir na lei a definição dos 

gastos a nós informada.  
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