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COMI'SSÃ0 DE .SAÚDE E MEIO'AMBIENTE

PAKtCEKN'02&/i9 COSMAM

Altera ó inc.. XVlll e i.nclui inc. XIX no ca-
put do art. ,76 da Lei Complementar n' 1-33,
de 31 de dezembro de 1985 -: qüe:estabelece
o. Estatuto dos Funcionários Públicos. do
Município de Porto Alegre .--, e alterações
posteriores, inclüindó no rol de afastainçntos
considerados de. çfetivo exercício a: partici-
pação em reunião no estãbeleéiMento escolar
êm qué estude dependente e o acompanha-
mento de dependente enl consulta ou p(oce-
dimento médico. .
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Vem a esta Comissão, para parecer, Pr(gelo dé autoria do Vereador
Aldacir Olib.óni. ''\

Protocolado o presente l)rojeto de alteráçãt) da Lei Complelnentãr 133
incluindo no ro] de afastamentos considerados t]e efetivo exercício, a participação
ém reunião no estabelecimento escolar em que estude dependente e o acomp'a-:
nhamento de dependente' em consulta. ou procedimento ,médico, o .referido Pfojeto
obedeceu seu trâmites ou sda, foi encaminhado liara análise dá Douta Procurado
ria da Câmara Mynjcipal de. Porto AI.egre, esta emite.Parecer Prévio constante na
(fl. 06), opinandó ,qpe ''a matéria examinada se insere no âmbito de cÓÚpetênciá
municipal, fazendo a seguinte ressalva':

Í.'

Contudo, o conteúdo normativo do projeto cle lei, por regular matéria relativa à' re-
gime jurídico de servidores, com a devida vénia, incide em vióldçeío ao disposto no
antigo 94, incisos VI.l, tetra "b'', da Lei Orgânica, que atribui competêttcia privativa
ao. Chefe do Poder Executivo promover a iniciativa de projetos de lei que dispottham
sobre Pegimejurídico de sehido»es. " (g:\to assai

O presente .prqeto é encaminhado ao autor para manifestação .quanto
ao Parecer da Procuradoria, o autor rêcebê e permaneceu em silêncio

En-camiflhado à Comissão de Constituição ê Justiça :-- CCJ --, esta,
emite parecer pela inexistência de óbice de natureza jurídica para a tramitação do
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Projetol, com base nó. art. 52, $ 2', inc'. 1, al. "a" e ':l", dessa maneira autoriza ó seu
prosseguimento.

}' Encaminhado. à Comissão de EconÓmiá, Finanças, .Orçamento é do
Mercosul -- Cefor --, esta, em seu parecer 1 12 íls. 1 1 e .12 opina l)ela. aprovação,
em contrapartida foi rdeitado pelos seus pares, rédistribuído, o novo parecer trás o
número 144, após análise dêste, a Céfo}.opina pela rejeição do prometo é agora aca-

tàdopel?maioria. 1 , . . ' '

Encaminhado à Comissão de tJrban.ização, Transportes e Habitação
Cuthab --, esta, opina bela aprovação do prometo.

q

Ençaminhado à Comissão dç Educação, Cultura; Esportes ê dá Juven
Cêce --, esta, 'opina pela aprovação do prdéto.tude

Éricahinhado à Comissão de Defeca do Consumidor, Direitos Huma
nQS e Segurança Urbana -: Cedeêondh --, esta, pela rdeição.do prdeto.

Encarüinhado- o presente Prqjeto .á esta Comissão, para Parecer, após
exame e análise constata-se que o referido Prqeto se insere nás exigências legais
para prosseguimento e apto a obedecer seu trâmite legal, conforme arte 41 ,do Re-
giMentolntemodesteLegislativo: , . -

"Art 41. Compete à Comissão de Saúde e Meio Ambiente examinar e
emitirparecer sobre: * ~ :

l sistema único de saúde e seguridade social;
k'l.l- prót.eção da vida humana e presewação dds recursos naturais;

Na distribuição foi designado como relator o Vereador'que subscreve

É o relatório, sucinto.
F'

Desta força. a'Comissão de Saúde, e Meio Ambiente, pela relevâhciã
do Projéto que certames:te trará beneflícios incluindo no rol de afastamentos cõnsi.-
derados de efetivo exercício, a participação em reunião no estabelecimento escolar
em que estude dependente e o: acompanhamento de, dependente em consulta ou
procedimento médica), dessa forma preserva a assiduidade e 'efe+ividade de servi-

dores quando envolvidos no casa.concreto acima .descrito. : '
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Assim lendo, a Coçam acompanha:o Parecer da CCJ em seu brilhan-
te Parecer, quando cita o aH1 56 da Lei Orgânica dó Município :- LOM --, Cutháb e
Cede, portanto, esta Comissão opina pélaaprovação d« prbj.éto.
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