
Câmara Municipal de Ribeirão Preto
Estado de Sao Paulo

COMISSÃOPE FINANÇAS, ORÇAMENTO,
FISCALIZAÇAO, CONTROLE E TRIBUTARIA

Ao Exmo Sr. Vereador Presidente.

PARECER Nº —» "'

Ref.: Projeto de Lei Ordinária nº 74/19

AUTORIA: VEREADOR PAULINHO PEREIRA

Consoante estabelecudo pelo artigo 71. caput e em seus Incisos, do
Reglmenm Interno desta Cámara MuniCIpaI de Ribeirão Preto, cumpre a esta
Comissão de Finanças, O(çamemos, Fwscalizaçãn, Comme e Tnbulàna
pronuncxar-sequanto ao Projeto de Le] Ordinàda nº 74/2019, que institui o Encontro
de Tropeiros no Distrito de Bonum Paulista

Desta feita, em atenção à relatcna designada pela Comissão, apresame-
se o presente parecer

0 Prºjeto de Lei Ordlnàna de n“ 74/2019, de emana do Vereador
Paulmho Pereira, dispõe sobre a reaiizaçãu anual de evento turística & CuIIuraI,

denominado como o Encontro de Trope/ms da Dish/"[o de Bonfim Paulista
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É responãabilidade dasie ente federativo legislar sobre interesses ioaats.
amparado peio art 30, inciso |, da lexlo consiituaionai Nesse caso. a iinaiidade e
o fomento de cultura e turismo justamenie em âmoito iocal, notado logo no primeiro
artigo do Projeto Legal.

É relevante apontar que há menção expressa do distrito da Boniim Pauiiata
no texto legal, deiimitando a região de interesse, no momento em que o autor
eniatiza as raízes nisioncas e culturais que motivaram a criação do PL 74/19

Garantir o garantir o acesso à cuiiura e promover a produção cuiturai e
artistica são iamoem competências do Municipio de Ribeirão Freio, oonsonante ao
art. sº, inciso v. e art, 151, caput da Lei Orgânica do Município. Sobre esta iiitirno

ariigo, destaoaese o seu iexto

An iai - o Municlpic. em Cooperação com a União e ci Estado.
garaniira' a ioaos o piano exercicio aos direitos cuiturais e o acesso
as ionies da cvitura a apoiará e inoaniivara ; vaiorizaçao e a
oiiusao das manifestações culimais, mediams i )

No capituio |||, merece destaque a forma de despesa. A execução da iei

municipai ocorrerá a panir oe parcenas com a iniciativa privada, oem como
entidades do terceiro setor e dolações orçamenlán'as proprias, se necessário,
Detecta-se, nesia hipótese, a ausência de uma definição expressa em relação ao
vaior posswelmente despendido pelo Munioio de Ribeirão Preto na oapiaçao de
recursos para a organização no evento

Desta (ena, Dpinamos pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei Ordinária nª
74/2019 encaminhado pelo Vereador Paulinho Pereira, do ponto de vlsta desla
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Comissão de F1nanças. Orçamento, F1scalizaçãu, Comme e Tnbula'n'a e e
consequente prossegurmemc nesta Casa Leg1s1atlva,

E o parecer

Ribe1rãn Prem/SP. & de agoslo de 2019

Ver, Fabiano Guimarães
Relator Designado e Membro
da Comissão Permanente de

Finanças. Orçamento,
Fiscalização, Controle &

Tributária

/
FÍESÍGEHIE dª Comissão Vic res d da Com são
Permanente de Finanças, Permaneme de Finanças.
Orçamento, Fiscalizªção, Orçªmento, Fiscalização,
Controle e Tributária Controle e Tributária

Vereador Alessandro Maraca Vereador Criando Pesoli

,fa/ . I
,ª Membro ãe Comissão M m ro a Comissão

Peru-ane de nanças, Per an me de Finanças,
Orçamento, Fiscalização, Orçamento, Fiscalização,
Controle E Tributária Controle & Trl máfiª

Veteador Wªldyr Villela Vereador Marcos Papa
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