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Altera o art. 10-A da Resolução n' 1.559,
de 22 de agosto de 2001 -- que estabelece o
estágio extracurricular na Câmara
Municipal de Porto Alegre (CMPA) para
estudantes do ensino médio e do ensino

superior --, e alterações posteriores,
tornando o Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (TPCA) do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) o índice de correção dos valores
pecuniários das bolsas-auxílio de
estagiários.

Vem a esta Comissão, para parecer, o Prometo em epígrafe, de autoria
da Mesa Diretora.

O Prometo propõe alteração de índices de reajustes financeiros para
estudantes do ensino médio e do ensino superior em atividades extracurriculares.

A proposição tem em sua justificativa (fl. 02) o objetivo da aplicação
do índice IPCA, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), como
indexador oficial do reajuste das bolsas-auxílio pagas aos estagiários da CMPA.

Neste norte, esta modificação é meritória, tangente que promove uma
padronização do indexador nos reajustes salariais desembolsados por esta nobre
Casa, englobando seus variados componentes.

As nobres Comissões, sejam elas, Comissão de Constituição e Justiça
(CCJ), Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e do MERCOSUL (CEFOR),
Comissão de Urbanização, Transportes e Habitação (CUTHAB), bem como a
Comissão de Educação, Cultura, Exporte e Juventude (CECE), não demonstram
nenhum óbice perante a aprovação do presente Prometo.
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De outra forma, seguindo a mesma linha, a Procuradoria, através de
seu Procurador signatário, Fábio Nyland, na justiülcativa que esta proposição se
insere no âmbito de competência desta Casa, ''tratando-se de mera adequação de
índice'', também não vislumbrou nenhum óbice para a tramitação em tela (fl. 24).

Isto posto, em consonância com as demais posições, concluímos pela
aprovação do presente Prometo.

Sala de Reuniões, 07 de março de 2019

Aprovado pela Comissão em .14 -03- z.o.16.

Vereador Cláudio Concepção
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