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Parecer referente ao processo n.º 14178/2019 

 

O Projeto, ora em avaliação, é de autoria do Poder Executivo e 

“Desafeta a área de domínio público municipal que especifica, classifica-a como 

bem dominical, e autoriza o Município a doá-la ao Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de São Paulo”. 

Não resta dúvida de tratar-se de assunto de interesse local, afeto à 

competência do Poder Executivo, como previsto no Art. 30, inciso I, da 

Constituição Federal. 

No mais, refere-se a projeto que tem por objetivo atender a uma 

instituição de educação superior, básica, profissional e tecnológica em todo os 

seus níveis e modalidades, que forma e qualifica cidadãos, que tem como princípio 

a justiça social e que já atende a 1300 alunos neste Município, oferecendo ensino 

de qualidade, contribuindo para o desenvolvimento regional. 

Em que pese o pontuado no parecer da Assessoria Jurídica desta 

Egrégia Casa de Leis, levando em conta o cunho social do projeto e o que 

determina o art. 55 do Regimento Interno, esta Relatoria entende que o atual 

projeto deva ser encaminhado ao Plenário para apreciação soberana, dos Nobres 

Edis.  

 

Gabinete, 16 de dezembro de 2019. 

    

 

Lino Bispo 
Relator 
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