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COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE 
 
PARECER Nº 92/2019 - COFC 
EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nº 145/2019 (LOA 2020) 
  
Relator: Vereador Luís Remo Contin (Bigode) - PP 
 

Trata-se de emendas ao Projeto de Lei nº 145/2019, de iniciativa do Poder 

Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do Município de Assis para o Exercício de 

2020, submetidas a esta Comissão para examinar sua admissibilidade e seus aspectos formais 

e materiais, nos termos do item 2, alínea “a”, inciso I do art. 73 do Regimento Interno da 

Câmara Municipal de Assis. 

De início, verifica-se que foram apresentadas sete emendas, dentro do prazo 

determinado no Cronograma de Ações aprovado pela Comissão de Orçamento, Finanças e 

Contabilidade e previsto na alínea “d”, inciso II, § 1º do art. 241 do Regimento Interno da 

Câmara. 

A Emenda 1, Mensagem Aditiva nº 13/2019, de autoria do Poder Executivo, 

tem como finalidade corrigir valores que totalizaram as tabelas, os quais foram apresentados 

resultados de soma de forma equivocada no projeto de lei. 

A Emenda 2 é de autoria do Vereador Alexandre Cobra Vêncio, cujo objeto é 

suplementar aos Recursos Orçamentários já existentes o valor de R$ 50.000,00 para o “APOIO 

AO PROJETO DE FOMENTO DE GERACAO DE NEGÓCIOS”. 

As Emendas 3, 4, 5, 6 e 7, de autoria do Vereador Vinícius Guilherme Simili, 

visam destinar recursos a diversos programas, totalizando o valor de R$ 110.000,00, do qual 

mais da metade foi destinado à área da saúde, em conformidade com § 9º do art. 110 da Lei 

Orgânica Municipal. 

Da análise, conclui-se que as emendas estão de acordo com as disposições 

legais e regimentais vigentes. Portanto, no que diz respeito aos aspectos formais e materiais, 

manifesto-me favoravelmente às Emendas ao Projeto de Lei nº 145/2019. 

É o parecer. 

 
Sala das Comissões, 02 de dezembro de 2019.   

 
 

LUÍS REMO CONTIN 
Relator 

 

Documento assinado digitalmente nos termos da MP 2.200-2/2001 e da Resolução Municipal nº 189/2015. 
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