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Data de ingresso: l9-0ô-2AZl. Autoria: Poder Executivo Municipal

Relator: Adilson Seixas, do PDT Parecer: Pela aprovação

Ementa: Dispõe sobre o Conselho Municipal de Acompanhamento de Controle

Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos

Profissionais da Educação- FLINDEB de que trata a Lei Federal no 14.113, de 25 de dezembro

deZA2A, e dá outras providências.

Relatório:

O Projeto de Lei n".033-2021, de iniciativa do Prefeito Sávio Prestes, tem como

objetivo a ementa já citada, foi apresentado ao Plenário no Expediente da Sessão Ordinária de

22 de março, e, ingressado nesta Comissão em 13 de abril. Cabe- nos relatar a matéria e exarar o

pareceÍ na forma regimental.

Âspectos Técnicos:

O projeto de lei em sua exposição de motivos traz como finalidade a adequação

necessáriade Lavras do Sul aostermos da Lei Federal no 14.113, de 25 de dezembro de 2020,

havendo necessidade de revogação da legislação municipal anterior que regia amateriae, ainda,

que há obrigatoriedade ao Município em instituir órgão de gerência e fiscalização das verbas

federais repassadas atrayés do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e

de Valorização dos Profissionais da Educação. Apresentou também o regramento pertinente

quanto à criagão e atribuições do Conselho.

Os aspectos jurídicos foram verificados pela Assessoria Jurídica desta Casa,

bem como analisado pela Comissão de Constituição, Justiça, Segurança Pública e Direitos

Humanos que se manifestou favorável à ramitação da matéria.

Conclusão:

Da análise, a Comissão de Indústria, Comércio, Turismo, Finanças e Orçamento,

entendeu que o projeto de lei é de interesse local, concordando que não há impedimento para

sua aprovação.

Este é o Parecer.
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