
PROA. N' Ü991/1'8

PR ' ' N' ,020/18

COMISSÃO DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

PARECERN' 039/'19 COSMAM

.

Altera o ai't. IO:A da resolução n'' 1,559,
de 22 de agosto de 2001- -- que estabelece
o estágio extraéurriculãr na Câmara
Municipal de Porto Alegre (EMPA) para
estudantes do ensino médio e do ensino
spperiór --, é alterações posteriores, tor-
nando o Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA) dó Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) o índice de correção dos valores
pecuniários das bolsas-auxí\ío de estagi-
ários.

'}

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

O. presente. prqeto objetjva alterar o art. 10-A da'Resolução n' 1 .559,
de 22 de agosto de 2001 -- que estabelece o estágio extracunicular na Câmara Mii-
nicipal'de Porto Alegre -- CMPA -- para estudantes do ensino médio e do ensino
superior , e alterações posteriores, tómándo o índice Nacional de Preços ao Con-
sumidor Amplo -- IPCA -, do :lnstitutó Brasileiro de Geografia e.Estatística --IBGE
-- o índice de coneção dos valorespecuniários das bolsas'auxílio de estagiários.

Em análise da Procuradoria da Casa, através do Parecer n' 283/1 8, foi
apontada inexistência de óbice jurídico à tramitação do p.rojeto (fl. 24).

A. Comissão de Constituição e Justiça CCJ -- quando de sua análise
através do parecer n' 189/18, tendo sido relator o Vereador Aderi Sell, entendeu
pela inexistência de óbice de naturezajurídicapara tramitação da proposta (fl. 26).
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Por sua vez a Comissão dé Economia, Finanças, .Orçamento e do
Mercosul,-- CEFOR --, em parecer de n' 176/1 8, onde foi relator o Vereador Felipe
Camozzato, opinou pela aprovação dQ projeto. (fls. 28 e 29):

/

Já a Comissão de Urbanização, Transportes e Habitaçãcl --.CUTHAB
-, através do parecer n' 1313/] 8 de lavra do relator, Vereador Dr. Goulart, teve en-
tendimento de que .o projeto é meritório, uma véz que busca à padronização de in-
dexador dos rea)ustes salariais dos servidores e dos estagiários deste Legislativo;
razão pela qual ge manifestou favoravelmente à aprovação do prometo (fls. 31 e
3 )

Na esfera da Comissão de Educação, Cultura, Exporte e Juventude --
CECE -- o relator, Vei'eador Mauro Zacher, através do parecer n' 009/1 9, entendeu
pela aprovação do prometo (fls; 34 e 35).

Na esfera da Comissão de Defesa do Consumidor, Direitos Humanos
q Segurança Urbana -- CEDECO$11-)H -- a relatora, Vereadora Lourdes Sprenger,
em parecer n' 01 8/19 (fl. 24). '-/

E o relatório

Incialmente .cumpre salientar que se verificou o prometo estar adequa
do quanto à sua fomta legal, não havendo prejuízo poster'ior quanto à possível de
claração de inconstitucionalidade do prqelo e da matéria nele regulamentada.

- No que toca à efta Comissão em específico é de se considérarmeritó-
ria a.presente proposição haja vista que a mesma busca padronizar a utilização de
UM mesmo índice como indexador oficial do reajuste das. bolsas-auxílio pagas aos
estagiários da CMPA.
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Isso posto, este relator manife

Sala de Reuniões, 08 de maio

'(

Aprovado pela Comissão em .4 t4- a.í- .Zod.9

Vice-Presidente
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