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PARECER REFERENTE AO PROCESSO N.º 13447/2019  
 

A propositura em epígrafe, de autoria do Poder Executivo “Autoriza o Município 
por intermédio da Secretaria de Educação e Cidadania, a celebrar convênio 
com a Fundação Hélio Augusto de Souza, e dá outras providências”. 
 
Com efeito, a matéria insculpida na propositura em questão, é de competência 
do Município, por iniciativa de seu Chefe, o Excelentíssimo Senhor Prefeito 
Municipal, conforme disposições previstas na CF/88, em especial em seu artigo 
37. 
 
Assim, no caso em questão, foram observadas as condições referentes ao 
impulso inaugural da matéria, bem como os ditames da LOM, com destaque 
para os preceitos de seu art. 21 e, termos e condições do RI desta casa, bem 
como os demais aspectos, como por espécie o devido processo legal. 
 
Ainda, foram observados os critérios abordados na Lei Federal n.º 9.394, de 20 
de dezembro de 1996 e, também os ditames da Lei Complementar n.º 
101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. 
 
Portanto, entende essa comissão não deter o poder discricionário para dirimir 
de forma taxativa e sumária todas as questões inerentes à presente 
propositura. 
 
Ex Positis, sem qualquer embargo ao r. parecer jurídico desta casa, nos termos 
do artigo 55, do Regimento Interno desta Edilidade, ao que cabe à análise desta 
comissão, s.m.j, o aludido projeto está apto para apreciação majoritária do 
plenário, cuja decisão mostrar-se-à Magna e Soberana. 
 
 

Juvenil Silvério Juliana Fraga Dilermando Dié de 
Alvarenga 

Presidente Membro Relator 
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