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  Ilustres Colegas Vereadores (as), 

  Trata-se de projeto de lei que “Dispõe sobre o Conselho Municipal de Turismo e dá 

Providências”. 

   Os Conselhos Municipais, segundo entendimento pacífico na doutrina, são órgãos 

de assessoramento integrantes da estrutura administrativa do Poder Executivo, os quais têm por 

objetivo específico estudar, incentivar e apresentar sugestões e conclusões a respeito dos 

assuntos que são de sua competência, objetivam aconselhar e fornecer subsídios técnicos 

relativos à sua área de atuação para que o Poder Executivo desenvolva ações que melhor 

atendam o interesse público e do segmento. 

   A competência inaugural para dispor sobre o assunto, está em conformidade com 

o disposto nos artigos 61, §1º, II, “e” e 84, inciso II, da Constituição da República, nos artigos 24, 

§ 2º, item 2, e 47, incisos II e XIV da Constituição do Estado de São Paulo e no artigo 65, incisos 

IV e V da Lei Orgânica do Município. 

   De início, sob o aspecto econômico-financeiro, nada tenho a opor. 

   Em sendo assim, entendo que a propositura está em condições de ser apreciada e 

votada pelo soberano Plenário desta Câmara. 

  Respeitadas eventuais opiniões dissonantes, este é o parecer que submeto a 

apreciação dos demais membros desta i. Comissão Permanente. 

  Gabinete, 16/09/2020. 

José Dimas  Sérgio Camargo Roberto do Eleven 

Presidente Membro Relator 
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