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1. RELATÓRIO 

 

  Trata-se do Projeto de Lei nº 89/2017, de autoria do Sr. Prefeito, que “Altera 

dispositivo da Lei n.º 2.320, de 22 de agosto de 2005, que “Dispõe sobre a criação e composição do 

Conselho Municipal da Juventude – Comjuv – e dá outras providências”. 

 

2.  Recebido e publicado no quadro de avisos em 26 de dezembro de 2017, o projeto sob 

comento foi distribuído à Douta Comissão de Constituição, Legislação, Justiça, Redação e Direitos 

Humanos, que se pronunciou favoravelmente a sua aprovação, nos termos do parecer de fls. 9-13, 

acrescido da Emenda de n.º 1, de fl . 14.  

 

3.  Em seguida, a matéria foi distribuída a esta Comissão, que me designou relator, para 

exame e parecer nos termos regimentais. 

 

4.  É o relatório. Passa-se à fundamentação. 

 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO 
 

 

2.1 Aspectos da Comissão de Finanças Tributação Orçamento e Tomada de Contas 

 

5.  A competência desta Comissão de Finanças, Tributação, Orçamento e Tomada de 

Contas, para apreciar a matéria em questão, encontra-se inserida no art. 102, II, “d”, da Resolução 

nº 195/92, que assim dispõe: 

 

Art. 102. A competência de cada Comissão Permanente decorre da matéria compreendida 

em sua denominação, incumbindo, especificamente: 
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(...) 

 

II - à Comissão de Finanças, Tributação, Orçamento e Tomada de Contas: 

 

(...) 

 

d) repercussão financeira das proposições; 

 

(...) 

 

6.  Basicamente o projeto em questão tem por escopo alterar a composição do Conselho 

Municipal da Juventude estabelecida no artigo 4º da Lei n.º 2.320/2005. 

 

7.  Em sua justificativa o senhor Prefeito explica que a alteração é necessária “tendo em 

vista que o referido Conselho encontra-se inativo, e, sua reativação depende da atualização da lei, já 

que algumas instituições que constam na lei já foram extintas”. 

 

8.  Com relação aos aspectos de ordem orçamentária e financeira, conclui-se que a 

matéria em foco não causará nenhum impacto às finanças deste Município, pois conforme previsão 

contida no artigo 5º da Lei n.º 2.320/2005, as funções dos membros do Conselho Municipal da 

Juventude não serão remuneradas, sendo seu exercício considerado serviço relevante à população. 

 

9.  Ademais, a alteração em questão diminui a quantidade de membros do Conselho de 

16 (dezesseis) para 12 (doze). 

    

10.  Destarte, considerando os aspectos financeiros aqui analisados, não se vislumbra 

nenhum impedimento para aprovação da matéria.  

 

11.  No que tange à emenda proposta pelo relator da Comissão de Justiça, também não se 

visualiza nenhum impedimento para sua aprovação, já que esta visa tão somente deixar claro que os 

parágrafos 1º e 2º, do artigo 4º, da Lei n.º 2.320/2005, permanecem vigentes, uma vez que o 

comando do artigo 1º deste projeto deixa dúvidas quanto à permanência de tais dispositivos.  
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3. CONCLUSÃO 

 

 

12.  Ante o exposto, voto pela aprovação do Projeto de Lei n.º 89/2017, acrescido da 

Emenda de n.º 1, de fl.14. 

 

  Plenário Vereador Geraldo Melgaço de Abreu, 12 de março de 2018. 

 

 

 

 

VEREADOR PROFESSOR DIEGO 

Relator Designado 


