
Câmara Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

COMISSÃO PERMANENTE DE LEGISLACAO. JUSTICA
E REDAÇÃO.

PARECERN"

AUTORIA: EXECUTIVOMUNICIPAL
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A presente propositura da lavra do Executivo Municipal tem por
objetivo incluir no calendário oficial de eventos do municipio de Ribeirão Preto 0 evento
esportivoCIREM Campeonato Interescolar da Rede Municipal de Ensino

A respeito da iniciativa, mister transcrever () que dispõe o artigo 38 da
Lei Orgânica Municipal:

“Art. 38 - A iniciativa dos projetos de lei cabe a qualquer Vereador, à
Mesa e a qualquer Comissão da Câmara, ao Prefeito e aos cidadãos,
observado o disposto nesta Lei Orgânica. ” (gn)

Portanto, iniciativa regular,

Observe-se que a propositura em comento inclui no calendário oficial
de eventos do municipio de Ribeirão Preto 0 evento esportivo CIREM — Campeonato
Interescolar da Rede Municipal de Ensino.

Conforme consta da própria justificativa que acompanha o Projeto em
comento, O Campeonato Interescolar da rede de ensino municipal e' um evento que acontece
anualmente nas escolas sendo esperado pelos alunos e trabalhado durante o ano letivo pelos
professores nas turmas do Programa de Treinamento Desportivo Educacional,

A justificativa ressalta ainda que alem das aulas de Educação Fisica,
componente curricular obrigatório, o treinamento desportivo educacional contribui coma
formação integral do cidadão, trazendo o esporte como mecanismo de inclusão social e
transformação na vida dos alunos, promovendo uma maior interação entre eles e propiciando o
desenvolvimento do sentimento de equipe.

Assim, o projeto em análise esta' em consonância com o que dispõem o
artigo 4º, inciso I, da Lei Orgânica do Municipio de Ribeirão Preto e artigo 30, inciso I, da
Constituição Federal compete ao Município legislar sobre assuntos de interesse local.

Verifica-se que a propositura em exame está formalmente em ordem,
atendendo às normas Constitucionais e Legais pertinentes ao assunto.
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Merece, nestes termos, prosperar & presente propositura do Prefeito
Municipal, visto que a matéria tratada e a forma legislativa utilizada estão em consonância com a
exigência legal e constitucional,

Desta maneira, em face do acima exposto, nosso PARECER é
FAVORÁVEL à aprovação da presente propositura.

Sala das Comissões, 10 de outubro de 2019.
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