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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

cÃMaRA DE VEREADORES

PARECER

Parecer no.46,de202l Referência:ProjetodeLeino.TS, de202l

Data de ingresso: 10-08-2021. Autoria: Poder Executivo Municipal

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

Ementa: Autoriza a contratação em caritter emergencial de 05 (cinco)

Enfermeiros (as) e 07 (sete) Médicos (as) para a Fundação Médico Hospitalar Dr. Honor

Teixeira da Costa.

Relatório:

Trata, a presente matéri4 de Projeto de Lei de origem do Poder Executivo que

tem como objetivo, a ementa já citada. Foi apresentado ao Plenário no Expediente da Sessão
ordinária de 23 de âgosto, e, ingressado nesta Comissão ern 08 de setembro. Cabe- nos relatar a
matéria e exaÍar o parecer na forma regimental.

Asnectos Técnicos:

o Projeto de Lei em comento veio acompanhado da minuta do contrato.
exposição de motivos" irnpacto financeiro para os próximos l2 meses, englobados os Exercícios
Financeiros de 2021 e 2022, bem como a declaração do ordenador de despesa, demonstrando
existir recursos para a execução da ação pretendida.

Conelusão:

Da análise' a comissão de Indústri4 comércio, Turismo, Finanças e orçamento,entendeu que o P§eto de Lei é de excepcional interesse público e está em sintonia c'm asexigências legais e legislação pertinente, verificados pela Assessoria Jurídica desta casa, econforme analisado pela comissão de constituição e Justiça foi constatado a necessidade deEPIENDA &IODIFICATIVA 
no artigo lo, passando a çonstar:

En rerm eiro.,;: ; ffi ;rr,":: ffi ;;H#"ffiffiilfi :;,j fl:?Teixeira da Costa, com contrato de 06
prazo. (NR) 

----r lu{rraro oe uÓ (seis) meses, podendo ser renovado pelo mesmo

Este é o parecer

setembro o" rolru.'u 

"severino sirveira", da câmarade vereadores de Lavras do sur, 0g de
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