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Parecer: Pela sua tramitação

Ementa do Projeto de Lei: Altera a redação dos aúigos l" e 6o da Lei Municipal no

3.418 de 28 de abril de 2016, que altera e consolida a legisiação que dispõe sobre o
Conselho Municipal de Saúde.

Relatório:

A matéria en-r análise tramita nesta Casa Legislativa, por uriciatrva
do Pret-eito Municipal. sob a fbrma de Projeto de Lei, tendo como objetivo alterar a
redação dos artigos 3o e 6o da L,ei Municipal n" 3.418 de 28 de abril de 2016, que altera
e consolida a legislação elue dispõe sobre o Conselho l\{unicipal de Saúde.

Aspeet*s Técricos:

O Pro,jeto de Lei esclarece na exposiçâo de motivos qLle cllm
freqüência oÇoÍre a Íâlta de quórum nas reuniões do Conselha Municipal de Saúde. Em
atenção ao Principio da Paridade constante na Resolução no i33. 0411 1,120ü3- do
Ministerio da Saúde. se faz nccessária a adeciuação da cortrposição do Conselho
Municipal de Saúde na tbnna proposta o que possibilrtará maior representatividade aos
usuários e trabalhadores da área da saúde em reiaçâo âos dernais segmentos
representados, sendo assim propiciará melhores condições de luncionamento aç
Consetrho Municipal de Saúde.

Quanto ao aspectc legal e constituclonal, i-oi apresentado Parecer
da Comissão de Constituição e Justiça que apresentou Parecer pela trarnitação do PL em
questão çom Emenda Redacional e Emenda Aditiva no art. 1o e 2".

Conclusãa:

Após analisado o presente Prcrjeto de Lei. esta Comissão
apresenta Parecer pela tramitação com as Ernendas apresentadas pela Comissão de
Constituição e .Iustiça.

Este e o lrarecer.

Sala "Ser,'enno Silveira" da Câmara de Vereadores de tavras
do Sul, 18 de marçü de 2022.

Relat*ra\/

Vereador Biasci
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