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Parecer CME nº 002/2022 

Interessada: Secretaria Municipal de Educação de Assis 

 

Assunto: Projeto de Lei nº 79 /2022 que dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional 

Suplementar, no valor de R$ 338.000,00 (trezentos e trinta e oito mil e reais) para fins junto 

a unidade orçamentaria da Secretaria Municipal da Educação em atendimento as 

demandas do Departamento de Transporte Escolar. 

 

Relator: Tarles Regina Leandro da Silva Koyama – Presidente 

 
 

I – Introdução 

A Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais, solicitou 

por meio do      Ofício nº 073/2022 de 18/06/2022, emissão de PARECER sobre minuta de 

Projeto de Lei nº 79/ 2022 que dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial, no 

valor de R$ 338.000,00 (trezentos e trinta e oito mil reais). 

 

II – Justificativa do Poder Executivo 
 

“Informamos que a Secretaria Municipal da Educação, com o intuito de 

garantir, com qualidade e segurança, o acesso e a permanência dos alunos nas 

escolas da rede pública da educação básica, prioritariamente, residentes na zona 

rural, foi contemplada com recursos financeiros do Governo Federal, por meio do 

Plano de Ações Articuladas – PAR, para adquirir um Ônibus Rural Escolar - ORE 1, 

conforme Termo de Compromisso anexo. 

Dessa forma, realizaremos a aquisição do veículo por meio de adesão à ata 

de registro de preços do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE 

no valor de R$ 338.000,00 (trezentos e trinta e oito mil reais), sendo que o valor do 

repasse será de R$ 226.622,88 (duzentos e vinte e seis mil seiscentos e vinte e dois 

reais e oitenta e oito centavos), com contrapartida do município de R$ 111.377,12 

(cento e onze mil trezentos e trinta e sete reais e doze centavos). 

Diante do exposto, para que o Poder Executivo Municipal possa garantir o 

atendimento de transporte escolar, contribuindo para a diminuição da evasão nas 
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 escolas, com prestígio e segurança, solicitamos a aprovação desta casa de leis à 

propositura que se apresenta. 

Os recursos para atender a presente propositura serão advindos de excesso 

de arrecadação, na forma do seu artigo 2º.” 

 
 

III- Decisão do Conselho Pleno 
 

O Conselho Municipal de Educação de Assis, de acordo com suas atribuições 

legais, na ocasião da  Reunião Extraordinária do Conselho Pleno considerando suficiente a 

justificativa apresentada pelo Poder Executivo, deliberou, por unanimidade, pela emissão 

de parecer FAVORÁVEL, a abertura de Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 

338.000,00 (trezentos e trinta e oito mil reais). 

 

V– Conselheiros Presentes  

TITULARES 

1- Dulce de Andrade Araujo 2- Vanessa Rodrigues Pereira da Silva 3 - Graziela Cristina de 
Oliveira Holmo 4 - Eduardo Galhardo 5- Rosimeire dos Santos 6- Kênia Elizabeth Vaz 7- 
Thiago Corado Lima 8- Nilson Silva. 
 
SUPLENTES 

1-Luciana de Vito Zollner; 2-Maria Márcia Alves de Oliveira; 3-Valcir dos Santos Botelho; 4- 
Tarles  

 
 
 
 

 Assis, 16 de Agosto de 2022. 
 
 

 

 


