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COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS, ORÇAMENTO E DO
MERCOSUL

PARECER N' #46 /]9 CEFOR

[nc[ui incs. ]]] e ]V no capa/ do art. 42,

altera o capas e o $ 7' do art. 42, o art. 80,

o art. 146, o c'apa/ do art. 152, o capa/ do $
4' do art. 180, o $ ]' do art. ]89, o g I' do
art. 20] e o c'apaf do art. 227 e revoga o
inc. ll do c'apa/ do art. 148, o $ 3' do art.
180 e os incs. l e ll do capas do art. 227 na
Reso[ução n' ].178, de 16 de ju]ho de 1992
-- Regimento da Câmara Municipal de
Porto Alegre --, e alterações posteriores,
dispondo sobre os dias e os horários de
funcionamento das Comissões e das
sessões plenárias e dando outras
providências.

Vem a esta Comissão, para parecer, o Prometo em epígrafe, de autoria
do vereador Marmelo Sgalbossa.

A CEFOR, sendo Relator o vereador Jogo Antonio Dib, já emitiu o
Parecer 71/06, sobre o Projeto, aprovado em 25 de abril de 2006, pela rejeição do
mesmo, por suas implicações financeiras.

Analisando novamente a proposta, esta CEFOR emitiu o Parecer
067/18, em 13 de abril de 2018, regístrando nossa inteira concordância com o
Parecer n' 36/18, da CCJ, que demonstrou não haver sequer ujn esboço, por
simples que seja, dos impactos financeiros da pi'oposição, fato motivador, mais
uma vez, da nossa rejeição ao Projeto.

Até a presente data não houve alteração na proposição que
demonstrasse terem sido atendidas as exigências da Leí Federa] n' 10] . de 04 de
maio de 2000 Lei de Responsabilidade Fiscal. nos seus Artigos ] 5, 16 e 17
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ReaHlrmamos, então, nosso entendimento pela rejeição do P
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Nedel,
Relator

Aprovado pela Comissão em .i'../ba..i l

Vereador Airtl4ilbinato Presidente Vereador Idenir Cecchim

Vereador Fejjp# Camoi ;to Vice-Presidente
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