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Ementa do Projeto tle Lei: Reconliece no âmbito

dança como essencial para a população em

essa finalidade em tempos de crises

naturais.

Relatório:

A matéria em análise harnita

Vereadora Eva Mesa - NIDB, sob a foruna de

âmbito do município de Lavras do Sul o ensino

estabelecimento flrestadores de serviços

ocasionadas por moléstias contagiosas ou caüâstro

Presentemente o Projeto

regimental, estando, sob a responsabilidade

constitucionalidade e viabilidade regimental.

Âspectos Jurídicos:

Conforme Parecer Informativo nj

Câmara de Vereadores, destaca-se que a Lei
que compete ao Município proveÍ tuclo quanto

de sua população, ao pâsso que o Art. 10,

concorrente ou supletivamente com a Lrnião ou o

em geral e a assistência social, sendo, pois,

Conclusão:

Considerando os Íbndamentos

maténa às normas formais da técnica legislativa e
manifesta favoravelmente à tramitação da matéria.

Este é o Parecer.

Sala "Severino Sil

COM'§§ÃO PERMATVENTE

J UST' ÇA,SEG URANçA pÚsltca

E DIRE'IOS HUMANOS

PL nq 01, de 2Ü21

do Ingresso: 30 de abril deZA2l
Pela tramitação

município de Lawas do Sul o ensino da

prestadores de serviços destinarlos a

por moléstias contagiosas ou catástrofes

Casa Legislativa, por iniciativa da

de Lei, tsildo como objetivo teconheçer no

dança como essencial para a população em

a essa finalidade em tempos de crises

naturais.

nesta flomissãtt. eonl'orme distribuição

desta Relatoria para exâme da sua

05üi2021. do Serúor Assessor Jurídico da

do Municipio, estabelece em seu Art. 9a

aü sen peculiar interesse e ao bem estar

II fixa que compete, ainda, ao Município
promover o ensino, as artes, a cultura

o tema proposto a anáiise pretendida.

e constitucionais. bem como r: ajuste cla

debate realizado nesta Comissão, a qual se

de Vereadores de Lavras do Sul, 25 de

R"elator

Revisor

maio de 2021
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