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Aos vinte e dois dias do mês de novembro de dois mil e dezessete, às  doze horas e trinta 
minutos, na sala das Comissões da Câmara Municipal de Cerquilho/SP, reuniram-se os 
vereadores Luciano Gava, Sérgio Luís Bueno e Daniele Peev, componentes da Comissão 
Permanente de Orçamento e Finanças. A reunião foi agendada pelo Presidente da Comissão 
através do aplicativo WhatsApp.  Consta em  pauta para esta reunião as seguintes 
proposituras: PROJETO DE LEI Nº 27, de 26 de setembro de 2017 – Dispõe sobre 
atualização do Anexo I, criação de Unidade Executora, alteração e atualização de Programas 
Governamentais no Plano Plurianual do Município de Cerquilho 2018-2021, PROJETO DE LEI 
Nº 28, de 26 de setembro de 2017 – Dispõe sobre alteração e atualização de Programas 
Governamentais da Lei de Diretrizes Orçamentárias para elaboração e execução da lei 
orçamentária para o exercício financeiro de 2018,PROJETO DE LEI Nº 29, de 26 de setembro 
de 2017 – Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Cerquilho para o exercício de 
2018, PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 24, de 17 de novembro de 2017 – Altera 
dispositivos constantes da Lei nº 510, de 30 d dezembro de 1969, que institui o 
CódigoTributário do Município de Cerquilho e dá outras providências, PROJETO DE LEI 
COMPLEMENTAR Nº 25, de 17 de novembro de 2017 – Estabelece valor mínimo para 
ajuizamento de Ação de Execução Fiscal e dá outras providências, PROJETO DE LEI 
COMPLEMENTAR Nº 26, de 17 de novembro de 2017 – Altera dispositivos na Lei 
Complementar nº 78, de 19 de dezembro de 2003, que altera a Lei Municipal nº 510, de 31 de 
dezembro de 1969, em conformidade com a Lei Complementar Federal nº 116, de 31 de julho 
de 2003, que dispõe sobre a Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência 
dos Municípios e do Distrito Federal e dá  outras providências. Na sequência deu-se início a 
análise de referidos projetos, constatando-se que os Projetos de Lei nºs 27, 28, 29 e os 
Projetos de Lei Complementar nºs 24 e 25 receberam Parecer favorável da Assessoria 
Contábil. Quanto ao Projeto de Lei Complementar nº 26, a Assessoria Contábil teve o 
entendimento de que deverá ser acostado ao projeto uma Declaração do Executivo sobre 
renúncia ou não de receita e, após cumprida essa formalização, o projeto poderá também ser 
apreciado sem restrições. Ficou então determinado que o relator Sérgio Luís Bueno irá 
requerer ao Executivo a Declaração de renúncia ou não de receita relacionada ao Projeto de 
Lei Complementar nº 26/2017. Diante dessas considerações o relator Sérgio Luís Bueno 
manifestou-se favorável à livre tramitação de todos os projetos em análise, incluindo-se aí o 
Projeto de Lei Complementar nº 26, desde que se dê cumprimento ao apontamento da 
Assessoria Contábil. As deliberações foram anuídas pelos demais membros, devendo ser 
exarado os respectivos Pareceres. Em seguida foi encerrada a presente reunião e lavrada a 
presente Ata que, lida e achada e conforme vais assinada por todos os presentes. 
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