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PARECER

Parecer no. 14, de2a21 Referência: Projeto de Lei n".040, de2}zl

Data de ingresso: 1"-a4-2021. Àutoria: Poder Executivo Municipal

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

Ementa: Autoriza conhatação de caráter emergencial de 04(quatro) Calceteiros
para atuar na Secretaria Municipal de Obras e Transportes pelo prazo de seis meses.

Relatório:

O Projeto de Lei no.040-2021, de iniciativa do Prefeito,tem como objetivo a

ementa já citada, foi apresentado ao Plenário no Expediente da Sessão Ordinária de 05 de abril,

e, ingressado nesta Comissão em 20 de abril. Cabe- nos relatar a rnatéria e exarar o parecer na

forma regimental.

AsDectos Técnicos:

O projeto de lei em sua exposição de motivos destaca que os calceteiros
executarão obras e reparos nas vias, suprimindo as demandas dos projetos das Secretarias de
Planejamento, Obras e Transportes na pavimentação municipal.

Ainda, indiçou as unidadçs orgamentárias que suportarão as despesas decorrentes
da contratação pretendida, apresentada através da estimativa do irnpacto orçamentário-
financeiro, que demonstra haver recursos disponíveis para o período de contratação.

Reiteramos, que da análise dos documentos que compõem a presente
proposição contém impacto financeiro que faz menção aos valores dos cargos de operários e
pedreiros, os quais não são objetos da contratação ora pretendida.

Conclusão:

Da análise, a Comissão de Indústria, Comércio, Turismo, Finanças e Orçamento,
entendeu que o projeto de lei atende aos requisitos legais inerentes a espécie, verificados pela
Assessoria Jurídica desta Casa e analisado pela Comissão de Constituição e Justiça.

Diante do exposto, somos favoráveis à aprovação da matéria.

Este é o Parecer.

sala "severino silveira", da càmara de vereadores de Lavras do sul, zz de abril

Dimmy Alves-
Presidente
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