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COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS, ORÇAMENTO E DO MERCOSUL

PARECER N' OqO/19 - CEFOR

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 (IPCA) 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 parecer prévio emitido pela Procuradoria da Casa (n' 283/18)
conclui que a matéria se insere no âmbito de competência municipal, de modo que
inexiste óbice jurídico à tramitação do prometo.

A Comissão de Constituição e Justiça no seu parecer (n' 189/18), da
mesma forma, apontou inexistência de óbice jurídico à tramitação do prometo.

Encaminhado à CEFOR, em seu parecer (n' 176/18), foi observado
que o projeto é meritório por levar a uma padronização dos indexadores utilizados
para reajustes salariais nesta Casa Legislativa. Porém, o relator fez a ressalva de
que indexar salários a um medidor de inflação, implica na transmissão da inflação
passada para a futura, de modo que esta seja "carregada" para frente de forma
inercial.

Em tramitações por CUTHAB (n' 133/18), CECE (n' 009/19),
CEDECONDH (n' 019/]9) e COSMAM (n' 039/19) todas manifestaram-se pela
aprovação do prometo sem nenhuma ressalva.
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PARECER N' oao /]9 - CEFOR

É
entendimento.

esse o relatório das tramitações. Passemos agora ao nosso

Primeiramente, esclarecemos que, por força do Regimento Intemo
desta Casa Legislativa, em seu artigo 107, parágrafo 2' o prometo está novamente
para parecer na CEFOR.

Deve-se destacar que, em tramitação anterior por essa Comissão, a
relatoria do Prometo ora analisado, estava a cargo desse mesmo vereador que, na
ocasião, apesar de apontar os perigos inílacionários advindos da utilização de
indexação, foi favorável à aprovação da matéria.

Desde então, foram juntados ao processo outros quatro pareceres de
Todos favoráveis à aprovação da matéria, sem apontamento decomissoes

ressalvas.

Dessa forma, e não havendo alterações circunstanciais que nos
levassem a uma compreensão diferente da matéria, mantemos nosso entendimento
pela aprovação do Prometo.

Aprovado pela Comissão em ,14 . oé,. {q

Vereador Airl$1lâhinato -- Presidente
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