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COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA, REDAÇÃO FINAL, 

ORÇAMENTO, FINANÇAS E SAÚDE.  
 

PARECER Nº 034/2020 

 

 

Projeto de Lei nº 021/2020 

INICIATIVA – Poder Executivo. 

EMENTA – “Autoriza o Poder Executivo a abrir no orçamento corrente, 

Crédito Adicional Suplementar até o limite de R$ 150.000,00 (cento e 

cinquenta mil reais) e dá outras providências”.  

 

O Projeto de Lei ora apresentado tem o escopo de obter autorização 

legislativa para abrir crédito adicional suplementar até o limite de R$ 

150.000,00 no orçamento corrente, ou seja, trata-se de autorização de 

despesas insuficientemente dotadas  na Lei Orçamentária Anual -LOA. 

 

O vereador Paulo Roberto Agustini sugeriu que o projeto ficasse retido na 

comissão para uma melhor análise, invocando o § 1° do artigo 225 do 

Regimento Interno, o qual prevê que projetos com tramitação em regime de 

urgência tem o prazo máximo de 45 dias para ser deliberado em plenário. O 

vereador Valdir Pereira Bueno, por sua vez, referiu que o projeto é 

importante para a administração municipal remanejar verbas afim de 

executar os serviços necessários aos munícipes, pelo que foi contrário ao 

pedido de retenção. Com o voto de minerva, a presidente da Comissão, 

vereadora Gislaine Ziliotto, entendeu pertinente o pedido do vereador 

Paulo. 

 

Após a devida análise, os membros da comissão entendem que o Projeto de 

Lei nº 021/2020 não apresenta nenhum vício de ordem formal ou material, 

sendo, portanto, constitucional. 

 

Assim, diante do exposto, os membros desta Comissão opinam pela 

constitucionalidade do Projeto de Lei nº 021/2020, seguindo para 

consideração do Plenário.  
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Este é o parecer. 

 

Sala das Comissões, em 01 de setembro de 2020 

 

 

 

 

Verª Gislaine Ziliotto                                       Ver. Valdir Pereira Bueno                                

Presidente da Comissão                                         Vice-President 

 

 

 

 

                                     Ver. Paulo Roberto Agustini 

                                            Secretário - Relator 

 


