
PARECER Nº. 97/2018

OBJETO: PROJETO DE LEI Nº 71/2018 – ALTERA A LEI MUNICIPAL Nº 034,
DE 29 DE JUNHO DE 2001, QUE CRIA O SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO
DO MUNICÍPIO DE ITAPOÁ E ESTABELECE AS DIRETRIZES DO SISTEMA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Ao serem incumbidos  de  analisar  o  Projeto  de  Lei  nº.  71/2018,  que  Altera  a  Lei
Municipal nº 034, de 29 de junho de 2001, que cria o sistema municipal de ensino do
município de Itapoá e estabelece as diretrizes do sistema municipal de educação , o
qual deu entrada na Casa na no dia 15 de outubro do corrente ano e encaminhado para
analise das Comissões Permanentes em Regime de Urgência. As Comissões Permanentes,
se reuniram no dia 16 de outubro sob a presidência do Vereador Jeferson, o qual solicitou
ao Vereador  Geraldo que realizasse a  leitura do Projeto de Lei  nº  71/2018 e de seus
anexos. Presidente colocou em discussão a matéria a qual contou com a participação da
Secretária  de  Educação Senhora  Luiza  Montalvão de  Oliveira.  A matéria  se  encontra
instruída para analise, com a respectiva Exposição de Motivos, Parecer Jurídico do Poder
Executivo,  Parecer  Contábil,  Ata  do  Conselho  Municipal  de  Educação,  Parecer  do
Conselho e Parecer Jurídico do Poder Legislativo.  A matéria em tela tem por objetivo
alterar a Lei Municipal nº 34/2001 (Lei do Sistema de Ensino) para adequar a legislação
nos moldes do artigo 205 da Constituição Federal, a educação, direito de todos e dever do
Estado, deve ser promovida visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo
para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho e auxiliar os alunos da
rede municipal  de ensino.  Ainda trata-se de matéria  de iniciativa do Poder  Executivo
conforme disposto no Parecer Jurídico do Poder Legislativo que destaca os dispositivos
da Lei Orgânica do Município conforme segue:

Art. 13. Compete ao Município: 
I - legislar sobre assuntos de interesse local; 
II - suplementar a legislação Federal e Estadual,
no que lhe couber; 
[...] 
VII - dispor sobre a organização, administração
e execução dos serviços municipais; 
[...] 
XII  -  instituir,  executar  e  apoiar  programas
educacionais e culturais que propiciem o pleno
desenvolvimento  da  criança  e  do  adolescente;
XIII - amparar, de modo especial, os idosos e os
portadores de deficiência; 
Art. 14. É de competência comum do Município,
da União e do Estado, na forma prevista em lei
complementar federal: 
[…] 
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II  -  cuidar  da saúde e  assistência  pública,  dar
proteção e  garantilas  às  pessoas  portadoras  de
deficiência; 
Art. 49. São de iniciativa exclusiva do Prefeito
as leis que disponham sobre: 
I - criação, transformação ou extinção de cargos,
funções ou empregos públicos na administração
direta  e  autárquica,  ou  aumento  de  sua
remuneração; 
[…] 
III  -  criação,  estruturação  e  atribuições  das
secretarias,  departamentos  ou  diretorias
equivalentes e órgãos da Administração Pública;
Art. 198. O dever do Município com a educação
será efetivo mediante a garantia de: 
[…] 
III - atendimento educacional especializado aos
portadores de deficiência, preferencialmente, na
rede regular de ensino; 
Art. 209. O Município, juntamente com a União,
o  Estado,  a  sociedade  e  a  família,  deverá
assegurar à criança e ao adolescente os direitos
fundamentais  estabelecidos  no  art.  227  da
Constituição da República Federativa do Brasil.
[…] 
§2º  -  A lei  disporá  sobre  acesso  aos  bens  e
serviços  coletivos  pelos  portadores  de
deficiência, com a eliminação de preconceitos e
obstáculos arquitetônicos, instituindo normas de
construção de logradouros e edifícios públicos,
para garantir-lhes acesso adequado. 
[…] 
§4º  -  O  Município  incentivará  as  empresas
privadas  a  admitirem  em  seus  quadros  de
pessoal  portadores  de  deficiência,  visando  sua
integração social. 

Assim após analisada as normas técnicas da proposição e sanada as duvidas, o Presidente
coloca  em deliberação  o  Projeto  de  Lei  nº  71/2018,  aos membros  da  Comissão  de
Legislação, Justiça e Redação Final, os membros da Comissão de Obras e Serviços
Públicos,  os  membros  da  Comissão  de  Orçamento  e  Finanças  e  os  membros  da
Comissão de Educação, Saúde e Assistência, que são de Parecer favorável ao Projeto
de Lei nº 71/2018.
É O PARECER
                                                                                          Plenário, 16 de outubro de 2018.
                           

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL

                              
 Jeferson Rubens Garcia             Ezequiel de Andrade         Geraldo R. Behlau Weber
             Presidente                               Vice-Presidente                             Membro
  [assinado digitalmente]                [assinado digitalmente]            [assinado digitalmente]
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COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
    

                                                                                                                   
Geraldo R. Behlau Weber             Ezequiel de Andrade                 José Maria Caldeira
           Presidente                                Vice-Presidente                                  Membro
 [assinado digitalmente]               [assinado digitalmente]                 [assinado digitalmente] 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA

                                                                                                              
 Jeferson Rubens Garcia             Geraldo R. Behlau Weber                Osni Ocker         
            Presidente                                  Vice-Presidente                              Membro
  [assinado digitalmente]                  [assinado digitalmente]           [assinado digitalmente]

              
                          COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
                                                                                                                  
     
Ezequiel de Andrade            Geraldo R. Behlau Weber           Jeferson Rubens Garcia
         Presidente                               Vice-Presidente                                  Membro
[assinado digitalmente]        [assinado digitalmente]               [assinado digitalmente]

Documento assinado digitalmente pelo(s) autor(es), em conformidade com o art. 45, §3o e §4o, da Lei Orgânica de
Itapoá, Resolução nº 14/2016, e conforme as regras da infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

Para  consultar  a  autenticidade  e  integridade  do  documento,  pode-se  consultar  o  site
http://camaraitapoa.sc.gov.br/verificador
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