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Relatório: 
 

A matéria em análise tramita nesta Casa Legislativa, p

iniciativa do Executivo

a finalidade de conceder o incentivo financeiro aos 

profissionais da Saúde que estão na linha de frente no 

combate a transmissão do novo coronavírus no Município de 

Quixelô/Ce. 
 

Assim, o projeto encontra

às normas regimentais que 

estando, portanto, sob a responsabil

para que seja exarado o parecer sobre sua legalidade e 

constitucionalidade.
 

Insta esclarecer que o par

baseada logicamente na racionalida

deixa de ser uma opinião. É certo que o parecer induz ao 

plenário da Câmara a enveredar por um caminho, mas ele não 

deixa de ter discricionariedade ao agir, podendo seguir a 

opinião emanada ou não.

 

Elucida o art. 65 do Regimento I

de Quixelô: 

 

PARECER 
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A matéria em análise tramita nesta Casa Legislativa, p

Executivo, sob a forma de Projeto de Lei, 

de conceder o incentivo financeiro aos 

profissionais da Saúde que estão na linha de frente no 

combate a transmissão do novo coronavírus no Município de 

Assim, o projeto encontra-se nesta comissão, em atendi

às normas regimentais que disciplinam sua tramitação, 

estando, portanto, sob a responsabilidade desta Relatoria, 

seja exarado o parecer sobre sua legalidade e 

constitucionalidade. 

Insta esclarecer que o parecer contém apenas uma opinião, 

baseada logicamente na racionalidade e legalidade, mas não 

deixa de ser uma opinião. É certo que o parecer induz ao 

plenário da Câmara a enveredar por um caminho, mas ele não 

deixa de ter discricionariedade ao agir, podendo seguir a 

opinião emanada ou não. 

Elucida o art. 65 do Regimento Interno da Câmara Municipal 
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A matéria em análise tramita nesta Casa Legislativa, por 

Projeto de Lei, com 

de conceder o incentivo financeiro aos 

profissionais da Saúde que estão na linha de frente no 

combate a transmissão do novo coronavírus no Município de 

se nesta comissão, em atendimento 

disciplinam sua tramitação, 

idade desta Relatoria, 

seja exarado o parecer sobre sua legalidade e 

ecer contém apenas uma opinião, 

de e legalidade, mas não 

deixa de ser uma opinião. É certo que o parecer induz ao 

plenário da Câmara a enveredar por um caminho, mas ele não 

deixa de ter discricionariedade ao agir, podendo seguir a 

nterno da Câmara Municipal 



 

 

Art. 65 

Comissão Permanente sob qualquermatéria sujeita 

a seu estudo.

Parágrafo Único 

ressalvado o disposto no art. 

de 03 (três) partes:

I - exposição da matéria em exame.

II - conclusões do relator:

a) com sua opinião sobre a legalidade e 

constitucionalidade total ou 

projeto, se pertencer a Comissão de 

Constituição e Justiça.

b) com sua opinião sobre a conveniência e 

oportunidade da a

parcial da matéria, se pertencer a alguma das 

demais Comissões.

III - 

membros que votaram a favor 

oferecimento, se for o caso de substitutivo ou 

emendas.

 

PARECER: 

 

A matéria é de competência desta comissão para elaboração 

do competente parecer, nos termos do art.52 do Regimento 

Interno.  
 

O tema em apresso deve ser apreciada 

maioria simples dos membros da Câmara

Regimento Interno desta Casa. 

 

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução 

 

Art. 65 - Parecer é o pronunciamento da 

Comissão Permanente sob qualquermatéria sujeita 

a seu estudo. 

Parágrafo Único -O Parecer será escrito, 

ressalvado o disposto no art. 141, e 

de 03 (três) partes: 

posição da matéria em exame. 

conclusões do relator: 

a) com sua opinião sobre a legalidade e 

constitucionalidade total ou parcial do 

projeto, se pertencer a Comissão de 

Constituição e Justiça. 

b) com sua opinião sobre a conveniência e 

oportunidade da aprovação ou rejeição total ou 

parcial da matéria, se pertencer a alguma das 

demais Comissões. 

 decisão da Comissão, com assinatura dos 

membros que votaram a favor ou contra, e o 

oferecimento, se for o caso de substitutivo ou 

emendas. 

A matéria é de competência desta comissão para elaboração 

do competente parecer, nos termos do art.52 do Regimento 

O tema em apresso deve ser apreciada por voto favorável da 

dos membros da Câmara, conforme dispõe 

Regimento Interno desta Casa.  

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução 

Parecer é o pronunciamento da 

Comissão Permanente sob qualquermatéria sujeita 

O Parecer será escrito, 

141, e constará 

a) com sua opinião sobre a legalidade e 

parcial do 

projeto, se pertencer a Comissão de 

b) com sua opinião sobre a conveniência e 

rejeição total ou 

parcial da matéria, se pertencer a alguma das 

decisão da Comissão, com assinatura dos 

contra, e o 

oferecimento, se for o caso de substitutivo ou 

A matéria é de competência desta comissão para elaboração 

do competente parecer, nos termos do art.52 do Regimento 

por voto favorável da 

, conforme dispõe o 

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução 



 

do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação, na forma do artigo 196 da 

Constituição da República. 

 

A Organização Mundial de Saúde, no dia de 11 de março de 

2020, classificou como pandemia do Novo Coronavírus. 

 

Assim sendo, a situação demanda o emprego urgente de 

medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos 

e agravos à saúde pública, a fim de evitar a chegada e 

disseminação da doença no Município de 

 

A matéria em questão é de competência exclusiva do 

Executivo, uma vez que cria vantagens aos servidores da 

administração, além da estipulação de bolsas para os 

participantes do programa Amigo da Saúde, bem como prevê a 

distribuição de máscaras

o art. 151 do Regimento Interno da Câmara. 
 

Diante disso, verifica

dando fiel cumprimento ao que prevê a Constituição da 

República Federativa do Brasil, bem como a Lei Orgânica do 

Município de Quixelô

sua tramitação uma vez que está de acordo com os ditames 

legais e constitucionais.
 

 

Conclusão: 
 

Considerando, portanto, os fundamentos legais e 

constitucionais, esta Relatoria resolve exarar Parecer de 

forma FAVORÁVEL À TRAMITAÇÃO E APROVAÇÃO 

apresentada. 
 

Este é o parecer, salvo melhor juízo.

 

do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação, na forma do artigo 196 da 

Constituição da República.  

A Organização Mundial de Saúde, no dia de 11 de março de 

classificou como pandemia do Novo Coronavírus. 

Assim sendo, a situação demanda o emprego urgente de 

medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos 

e agravos à saúde pública, a fim de evitar a chegada e 

disseminação da doença no Município de Quixelô/CE.

A matéria em questão é de competência exclusiva do 

Executivo, uma vez que cria vantagens aos servidores da 

administração, além da estipulação de bolsas para os 

participantes do programa Amigo da Saúde, bem como prevê a 

ão de máscaras para a população. Conforme dispõe 

o art. 151 do Regimento Interno da Câmara.  

Diante disso, verifica-se que a presente proposição está 

dando fiel cumprimento ao que prevê a Constituição da 

República Federativa do Brasil, bem como a Lei Orgânica do 

pio de Quixelô-CE, inexistindo óbice, por ora, para 

sua tramitação uma vez que está de acordo com os ditames 

legais e constitucionais. 

Considerando, portanto, os fundamentos legais e 

constitucionais, esta Relatoria resolve exarar Parecer de 

FAVORÁVEL À TRAMITAÇÃO E APROVAÇÃO da matéria 

Este é o parecer, salvo melhor juízo. 

do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação, na forma do artigo 196 da 

A Organização Mundial de Saúde, no dia de 11 de março de 

classificou como pandemia do Novo Coronavírus.  

Assim sendo, a situação demanda o emprego urgente de 

medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos 

e agravos à saúde pública, a fim de evitar a chegada e 

Quixelô/CE. 

A matéria em questão é de competência exclusiva do 

Executivo, uma vez que cria vantagens aos servidores da 

administração, além da estipulação de bolsas para os 

participantes do programa Amigo da Saúde, bem como prevê a 

para a população. Conforme dispõe 

se que a presente proposição está 

dando fiel cumprimento ao que prevê a Constituição da 

República Federativa do Brasil, bem como a Lei Orgânica do 

CE, inexistindo óbice, por ora, para 

sua tramitação uma vez que está de acordo com os ditames 

Considerando, portanto, os fundamentos legais e 

constitucionais, esta Relatoria resolve exarar Parecer de 

da matéria 
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