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PARECER

Parecerno.05, de2021 Referência:ProjetodeLei no.26,de2021

Data de ingresso: 15-A3-2021. Autoria: Poder Executivo Municipal

Relator: Clemar Biaggi Rocha (Careca), do PTB Parecer: Pela aprovação

Ementa: Autoriza a inclusâo de Ação no Anexo de Metas e Prioridades no PPA

2018-2021, e abertura de crédito adicional especial, no valor de R$ 125.713,51, para Execução

da Ação 2.A45- Reforma Ampl. Prédios Públicos, no Orçamento da Secretaria de Turismo,

lndústria e Comércio, Cultura e Esportes.

Relatório:

O Projeto de Lei no - 026-2021, de iniciativa do Prefeito Sávio Prestes, tem como

objetivo a ementa já citada foi apresentado ao Plenário no Expediente da Sessão Ordinária de

15 de março, e, sendo encaminhado a esta comissão. Cabe- nos relatar a materia e exafar o

pareÇer na forma regimental.

Asoectos Técnicos:

O projeto de lei em comento visa prever dotação orçamentáriapara refonna da

sede da Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio, Cultura e Esporte, tal ação recuperará

parte do patrimônio histórico cultural de um prédio que tem características da arquitetura de

1909, e ainda melhorará as condições de trabalho dos servidores que ali prestam seus serviços.

Ainda, consta no projeto a indicação das unidades orçamentárias, Parecer

Informativo Al7-2021, da Assessoria Jurídica desta Casa que verificou os aspectos jurídicos, e

Parecer 12-2021, da Comissão de Constituição, Justiça, Segurança Pública e Direitos Humanos

que analisou e concordou que o mesmo está em conformidade com os preceitos constitucionais

e legais vigentes, manifestando- se favorável pela tramitação da proposição.

Conclusão:

Por frm, diante de todo exposto e analisado o aspecto técnico a Comissão de

lndústria, Comércio, Turismo, Finanças e Orçamento concorda que não há impedimento para

sua aprovação.

Este e o Parecer.
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