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COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS, ORÇAMENTO E DO
MERCOSUL

PARECER N' ló1 /19 CEFOR

Estabelece a divulgação pública e anual de
lista dos candidatos inscritos, selecionados

e suplentes a beneficiários de programas
habitacionais de financiamento público,
bem como dos candidatos desistentes.

Vem a esta Comissão, para parecer, o Projeto eln epígraf'e, de autoria
do vereador José Frestas.

Segundo consta da Exposição de Motivos (fl. 02) da Proposição ein
tela, o autor destaca que ''o /2z'c?sen/e r'ro/e/o dc? Z,e/ Íe/77 /20r oóye//vo o&'/'ece/

transparência à lista de candidatos IrtscT'idos: selecionados e suplentes em

pl'ogt'amas habitacionais de /inanciartlento ptlblico no Município,de Pol'to Alegre.
pata a aquisição de tnoradia populcn'' e que ''a proposta também busca garantia'
ao cidadão u pttbticidade e a inlfbrmação fidedigna da .fila de espeta dos
inscritos"

Imperioso destacannos que esta CEFOR, no Parecer n.' 165/18 --
CEFOR, aprovado pela maioria dos membros que à época compunham. esta
Comissão, cuja relatoria ficou a cargo deste ]nesmo Vereador (t]s ]O e ] ] ), Ja
analisou -- detidamente o presente Prometo de Lei. Na ocasião, foram levadas ein
conta as considerações trazidas pela Procuradoria da Câmara, bem como as razões
lançadas pela CCJ. cujo Relator, Ver. Adeli Self, -- opinou ''D;an/e do é?xPosfo,
acolhemos o teor do referido Patecet PI'avio da Procuradoria: com ci
recomendação de prossegtlimento da análise dct pro.posição em comento. e
concluímos pela inexistência de óbice de natttteza jtu'idica para a tramitação do
r'rdefo." (fl. 08).

Nestes termos, conforme alhures referido, e dadas as razões

apresentadas por esse Relator no Parecer n.' 165/18 -- CEFOR, somos pela
manutenção do entendimento anterior, remo'-'ando a conclusão pela aprovação do
presente Projeto de Lei.

Sala de Reuniões, 25 de outubro de 2019
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Vereador Airto i4]11ato Presidente

Pinheiro


