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Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias
para o exercício de 2020.

Vêm a esta Comissão, para parecer, o Projeto em epígrafe, de autoria

do Executivo Municipal, as EmendasH's01 e 06, ambasde autoria do vereador
CassíoTrogildo, a Emendan' 02, de autoria dos vereadoresAderi Sell, hirto
Ferronato, Aldacir Oliboni, Cassiá Carpes, Cláudia Araújo, Cláudio Concepção,
Clàudio Janta, Dr. Goulart, Eng. Comassetto, Jogo Bosco Vaz, Karen Santos,

Marmelo Sgarbossa,Márcio Bens Ely, Mauro Zacher, Paulinho Motorista, Prof.
Alex Fraga e Roberto Robaina, as Emendas n': 03 e 04, ambas de autoria do
vereador CassiáCarpas, a Emenda n' 05, de autoria da vereadora Mânica Leal. as
EI'nendas H's 08, 13 e 14, todas de autoria da vereadora Cláudia Araújo, a Emenda
n' 09, de autoria do vereador Reginaldo Pujo], e as Emendas n's ] 0 a 12, todas de
autoria do vereador ]denir Cecchim.

1-INTRODUÇÃO

De acordocom ofício encaminhado
pelo Executivo,fls. 03/06.o
projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias(LDO) foi elaboradoseguindoas
diretrizes do Piano P[urianua[ (PPA -- 20]8/2021) e Programa de Metas Porto
Alegre (Prometa), que contém metas estabelecidas pelo Executivo, distribuídas em
58 objetlvos em três eixos estratégicos (Desenvolvimento Social, Infraestrutura,
Economia, Serviços e Sustentabilidade; e Gestão e Finanças). Com a proposição, a

Prefeitura Municipal de Porto Alegre trabalha com cenáriosque i-mostrem
a
realidade das Hlnanças.

A proposta em análise vislumbra o equilíbrio das contas públicas, com
a redução dos gastosde pessoale de custeio da máquina, ao mesmo tempo em que
amplia as entregas à população e expande as parcerias com a sociedade civil
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Ao submeter à apreciação desta Casa, o Prometode Leí dispondo sobre

as diretrizes orçamenl,áriaspara o exercício ülnanceirode 2020, o Executivo
Municipal o faz cumprindo a legislação constitucional e infraconstitucional. com
observância do estabelecido na Constituição Federal, na Lei Complementar

Federaln' 101,de 04 de maio de 2000,mais conhecida
comoLeí de
Responsabilidade Fiscal e na Lel Orgânica do Município de Porto Alegre.
11

APRESENTAÇÃODOPROJETO
A apresentaçãodo projeto, de maneira clara e objetivo e, para melhor

compreensão,
Comissão.

foi

dividida

em Capítulos,

os quais serão apreciados

por esta

CAPÍTULOI
DAS DISPOSIÇÕESPRELIMINARES
Apresenta a lista das Diretrizes Orçamentárias para o exercício
económico-financeiro de 2020, compreendendo:

Municipais;

1 -- as metas e prioridades dos Poderes Executivo e Legislativo
11 -- as diretrizes para elaboração e execução do orçamento do

Município de Porto Alegre e suas alterações;
111 -- as disposições sobre as alterações da legislação tributária

e

tarifária do Município de Porto Alegre;
IV -- as orientações sobre transf'erências públicas;

V -- as disposições relativas às despesasdo Município de Porto Alegre
com pessoal e encargos sociais;
V] as Metas Fiscais e os Riscos Fiscais: e
Vll

as disposições gerais

CAPÍTULOll
DAS METAS E PRIORIDADES DO EXECUTIVO

E LEGISLATIVO MUNICIPAL
As metas e prioridades constantes no Anexo l
correspondem tanto para o executivo quanto ao legislativo.

(fls.

21/29)
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Restou informado que na deüníção das metas e prioridades do
Executivo para 2020 foram levadas em considera ão as decisões do Orçamento
Participativo na seguinte ordem:
l habitação
11-- saúde
Jll -- pavimentação
IV- assistência social
V saneamento básico
V] -- educação

Vll

cultura

VllT esporte e lazer
IX
iluminação pública e
X desenvolvimento económico

CAPÍTULOlll
DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO
DO ORÇAMENTO DO município E SUASALTERAÇÕES
A estrutura da Lei Orçatnentária de 2020 conterá as estimativas de
receitas e autorizaçõespara despesasdos Poderes Executivo e Legislativo, seus
órgãos e entidades de Administração Direta e Indlreta.
A despesas será discritnínada

por órgão, unidade orçamentáría.

função, subfunção, programa projeto, atividade, operação especial, grupo de
natureza, modalidade de aplicação e fonte de recursos e conterá a indicação da
ação do PPA à qual se refere.

Este Capítulo ll do Prometo foi dividido em Seções e contempla
disposições específicas quanto à natureza da despesa, fontes de recursos.
classificação económica da despesa, investimentos, alteração da Lei Orçamentária,
operações de crédito por antecipação de receita, limitação de empenho, geração de
despesas e execução orçamentária e do cumprimento de metas.
Aqui citam-se especialmente
- A reserva para a Câmal'a Municipal

será de até 4,5% de recursos

aludidos no artigo 29-A da Constituição Federal(art. 7' do projeto)

@
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- Os investimentos em fase de execução terão preferência sobre novos
projetos (art. 9', Tdo projeto);
- Autorização para abertura de créditos suplementares segundo um rol
de situações, destacando-se o máximo de 10% do total da despesa autorizada (Art.
11 do projeto)

- A vedação de realizar operações de créditos por antecipação de
receita (art. 1 5 do prometo).

CAPÍTULOIV
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE AS ALTERAÇÕES DA

LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA E TARIFÁRIA
O objetivo é facultar ao Poder Executivo a concessãoou ampliação de
incentivos ou benefícios de natureza tributária, desde que cumpridos os requisitos
estabe[ecidos na Lei Comp]ementar Federal 101, de 2000(Lei de Responsabilidade
Fiscal), com a definição do que exatamenteé consideradoincentivo ou benefício
de natureza tributária.
Necessário destacar que a criação e atualização de preços públicos e
taxas, a manutenção ou alteração de alíquotas diferenciadas das alíquotas gerais e,
a alteração de nonnas que definem exigências a serem cumpridas, pelos
beneficiários, para a concessãoou manutençãode benefícios de natureza tributária.
dependerá obrigatoriamente de projeto de lei a ser aprovado pela Câmara
Municipal.

CAPÍTULOV
DASTRANSFERÊNCIASPÚBLICAS
Veda a inclusão de dotações, a título de subvençõessociais e a título
de auxílio, ressalvadas aquelas destinadas às entidades privadas sem fins

lucrativos,que visatn fundamentalmente
ao atendimentogratuito e direto ao
público nas áreas de assistência social, saúde e educação.

Neste capítulo autor-iza o Poder Executivo a repassar recursos pela
concessãode benefício financeiro mensal para famílias de baixa renda, conforme
determina a Lei Complementar n' 612, de 19 de fevereiro de 2019, regulamentada
pe[oDecreton']8.576de20J4esuasa]terações.
brlk'\
.'\
/

---:. :>7'::-''.. W~'

/

Câmara:ATunicipal

de.Porto '

PROA. N' 0414/19
PLE N' 016/19

Alegre

FI.5

PARECER N'Jq''l/i9-CKPOK
AO PROJET0 E ÀS EMENDAS N's 01 A 06 E 08 A 14

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS COM

PESSOALEENCARGOSSOCIAIS
Trata o Capítulo

do limite

que poderá

alcançar

a despesa total corra

pessoal, Hlcando assegurada a revisão geral anual tanto da remuneração dos

servidorespúblicos do Município quanto do subsídio, limitada à disponibilidade
orçamentária e financeira.
Há expressa autorização

para os Poderes

Executivo e Legislativo

procederem:

- Alteração dos Planos de Carreira;
- Modificação de estruturas funcionais;
- Criação de novos cargos;
- Contratações emergenciais para atender às necessidades temporárias
de excepcional interesse público;
- Progressão funcional;

- Contratação de hora-extra;
- Nomeações de servidores; e
- Equacionamento do dcHc// previdenciário

CAPÍTULOVll
DAS METAS FISCAIS E DOS RISCOS FISCAIS
O anexo ll -- Das metas fiscais

compreende as seguintes disposições:

1 -- Metas anuais;

1] -- Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do exercício
anterior;

111 Metas Fiscais Anuais comparadascom as fixadas nos 3 (três)
exercícios anteriores;

Ativos;

IV
V

Evolução do Património Líquido;
Origem e Aplicação dos RecursosObtidos com a Alienação de

VI

Avaliação da Situação Financeira e Autuarial do Regime Próprio

de Previdência Social (RPPS);
Vll
Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita;

VITT-- Margeirl de Expansãodas DespesasObrigatóriasde Caráter
Continuado:

-#,---

,,,
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IX -- Metodologia de cálculo dos ResultadosPrimário e Nominal
(.,onsolldacio:

X

Memória de Cálculo da Receita Consolidada.

Referidas

Metas

Fiscais estão divididas

em Tabelas

(fls. 31/39)

consistindo em Avaliações, Comparativos e Demonstrativos, como segue:
- Tabela 1 -- Avaliação do cumprimento das metas fiscais do Exercício de 20í8;
- Tabela 2 Comparativo das receitas previstas com as realizadas no exercício de
2018;
- Tabela 3 -- Comparativo das receitas primárias previstas com as realizadas no
exercício de 2018;
- Tabela 4 - Comparativo das despesasprevistas com as realizadas no exercício de
2018;
- Tabela 5 Comparativo das despesasprimárias previstas com as realizadas no
exercício de 2018:
- Tabela 6 Demonstrativo da apuração do resultado primário no exercício de
2018:

- Tabela 7

Demonstrativo do histórico dos resultadosprimários no período de

2009 a 2018;

- Tabela 8 -- Comparativo do resultadonominal previsto com o realizado no
exercício de 2018;
- Tabela 9 Colnparatívo da dívida pública consolidada estimada com a realizada
no exercício de 2018.
- Tabe]a ] 0 -- Comparativo da dívida pública consolidada com a receita arrecadada
no período de 2009/2018;
- Tabela 11 - Comparativo da dívida consolidada líquida estimada com a realizada
no exercício de 2018;

Definições
Receita total - inclui todas as entradas financeiras que aumentam o
saldo do patriinõnio financeiro.

Receita Primária
são desconsideradasas aplicaçõesfinanceiras,
as operaçõesde créditos, as alienaçõesde ativos e amortizaçõesde
empréstimos recebidos.
Despesa Total
incluí todas as saídasfinanceiras que modificam o
saldo do património financeiro.
Despesa Primária
-- compreende a despesa total, excetu-ando os
juros e a amortização da dívida.
'\l <.a'.

®
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Resultado Primário
indica se os níveis de gastos orçamentários
dos entes federativos são compatíveis com a sua arrecadação.
Resultado Nominal -- representaa diferença entre o saldo da dívida
fiscal líquida em 3 1 de dezembro de determinado ano em relação ao
apurado em 3 1 de dezembro do ano anterior.
Dí't'ida Pública Consolidada
financeiras totais do Município.

o montante das obrigações

Dívida Consolidada Líquida
corresponde a dívida pública
consolidada menos o Ativo disponível e os haveres financeiros.
líquidos dos restos a pagar processados.

como

Nos autos de fls. 40/43. ainda no anexo ll há outras planilhas, tais
Metas Fiscais anuaiscomparadas com as fixadas nos três exercícios
anteriores;

Evolução do património líquido(20] 6,2017 e 2018)
Regime previdenciário património líquido(2016,2017 e 2018)
Origem da aplicação dos recursosobtidos com alienaçãode ativos
(2016,2017 e 2018).

Ainda no anexo ll tem-se a Avaliação da situação financeira e
autuaria] do regime próprio de previdênciados servidores2020 que tem como
objetivo principal avaliar, de acordo com a boa prática atuarial, os compromissos e
direitos previdenciários anuaisc f'uturos do Município de Porto Alegre, relativas à
concessãode benefícios previdenciários aos servidores públicos municipais e seus
dependentes, atendendo o disposto no Art. 4' da Lei Complementar n' lO 1/2000.

A avaliação Atuarial é uin estudo técnico desenvolvido por um
Anuário cujo objetivo é analisar, acompanhar e propor as adequações necessárias

para a viabilidade dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), sempre
primando pelo equilíbrio e sustentabilidade dos planos de previdência. construídos
sobre três importantes pilares:
l

Caráter contributivo e solidário;

2

Contribuição do ente público, dos servidores ativos, aposentadose
dos pensionistas;
Preservação do equilíbrio financeiro e atuarial.

3
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Também constitui parte integrante do Anexo ll
Metas Fiscais. a
Estimativa e Compensaçãoda Renúncia de Receita (fls. 69/70, renuncia esta que
consiste na ''concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza
tributária, compreendendoanlstia, subsídio, crédito presumido, concessãode
isenção de caráter não geral, alteração de alíquotas ou modificação de base de
isenção de caráter não gel-al, alteração de alíquota ou modificação de base de
cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições e outros
benefícios que correspondam a tratamento diferenciado'', sempre condicionada a
diversos pré-requisitos. A previsão de renúncia de receita para 2020 a 2022.
decorrerá de alterações na legislação tributária constantes em proposições de
projetos de lei que concedam ou mantenham isenção ou redução de alíquotas a
renovação da isenção iSSQN e o IPTU.

Ainda no Anexo ll
Metas Fiscais, há disposição quanto a Margetn
de Expansão das Despesas Obrigató!'ias de Caráter Continuado em 2020. Derivada
de lei, medida provisória ou ata administrativo normativo, sua execuçãoalcança
período superior a dois exercícios, devendo tais despesasde caráter continuado
adequar-se às receitas do Município.

Importante frisar que, o objetivo da Administraçãoé não assumir
despesas sem a indispensável cobertura orçamentária, que seja pelo aumento
permanente da receita, quer seja pela redução permanente da despesa.

2
3

4
5

6
7

No anexo 111,de fl. 75 dos Riscos Fiscais compreende:
Não realização das Receitas Previstas;
Flutuações cambiais;
Demandas imprevisíveis;
Ações judiciais;
Recrudescimento da Inflação;
Ajustes de estimativas em Função de Oscilações da Conjuntura Económica;e

Requisiçõesde PequenoValor -- RPV

Para fazer frente aos Riscos Fiscais, há previsão de adoção das
seguintes providências:

1.
Consignação na Leí Orçamentária de 2020 de dotação para Reserva de
Contingência;
2.

Contigenciamento de dotações orçamentáriasl e

®
W
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3.
Redução de despesasdecorrentes de contratos, convênios, acordos, etc.
através do reajuste e reequilíbrio contratual e, redução de quantitativos, por meio
de Termos Aditivos.

CAPÍTULO Vlll
DASDISPOSIÇÕESGERA]S
O projeto traz, neste capítulo, orientações,referênciase disposições
finais necessáriasà elaboração da proposta orçamentária:

- A alocação dos recursos na Lei Orçamentária e nos créditos
adicionais, será feira de forma a propiciar o controle dos custos das açõese a
avaliação dos resultados dos Programas de Govemo, atendendo assim a Lei de
Responsabilidade Fiscal.
- ]nc]ui no Anexo ]V -- Relatório

de Obras em Andamento,

atendendo

assim a Lei de Responsabilidade Fiscal.

- Inclui 2/ou altera no Plano Plurianual 2018-2021,as ações e os
atributos constantesdo Plano Plurianual que alcançam metas, produtos, unidades
de medidas e indicadores.
111

APRECIAÇÂOGERALDOPROJETO

A procuradoria da Casa no parecer n' 432/19 de fls. 81/84 considerou
o projeto formalmente apto, porém com necessidadede ajustes de cunho matei-ial
em face de: vício de inconstitucionalidade do art. 4', g 6', por afronta ao art. 29-A
da CF/88; problema na vedaçãodo capuzdo art. 12; inconstitucionalidade do art. 12
por falta de limitação para autorização de créditos suplementares, em ofensa ao art.
167, ll e Vll da CF; incompatibilidade do art. 23 com o disposto no art. 14 da LRF;

inconstitucionalidade
do art. 26, 1 por violaçãoao princípioda harmoniae
independência entre os Poderes, do art. 2' da CF/88; incompatibilidade do art. 27

com o previstono art. 21-A, $1único da Lei Complementar
07 de 1973do
Município de Porto Alegre; e inconstitucionalidade do art. 34, $ 1' em face do que
disciplina o art. 37, X da CF/88.

A Presidenteda Casa,deu cumprimentoao dispostona Lei
Comp[ementar Federa[ n' ]01 de 2000 a ao disposto no Regimento desta Casa,
tomando público, através de Comunicado divulgado em tempo hábil em periódico

local e no Diário OHlcialde Porto Alegre, a disponibilidadedo Projeto da LDO
2019 e informando a possibilidade
formadaLeiOrgânicadoMunicípio.

de ap!-esentação de emendas populares, na
.,í-- ,.
.-..
.Íà.

h.
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Foi possível avaliar o Projeto de Lei, nos termos em que está proposto,
atende plenamente o propósito de orientar a elaboração da proposta orçamentária
para o exercício económico financeiro de 2020, estando em conformidade com

os dispositivos que cercam a matéria: li2' do Art. 165 da Constituição cedera! e ã
3' do Art. 116 da Lei Orgânica do Município de Porto Alegre.
Do mesmo modo, o Prometoestá em consonância também com as
prioridades do Orçamento Participativo e com o Plano Plurianual.

lv

APRECIAÇÃO DAS EMENDAS

Emenda n' ] -- VereadorCássioTrogildo
inclui na SeçãoIX no Capítulo 111e altera redução do artigo 5' da Lei
de Diretrizes Orçamentárlas para o exercício de 2020.
Entende este Relator que não há óbice de natureza jurídica à presente

emenda.Assim, opina pela a sua aprovação, pois disciplina a matéria contida na

Emendaa Lei Orgânican' 46, de 14 de agostode 20i9, quetrata sobreo
Orçamento.

Emenda n' 2 -- tendo como autores diversos vereadores,incliui o inciso IX no
artigo 35,constando:
''lX
Reposição dos índices iniflacionários devidos nas datas
base dos exercícios de 2017, 2018 e 2019.''
Tem-se pela sua rejeição visto que não há previsão de gastos e nem
recursos suülcientes, bem como há limitação prudencial do STN
Secretaria
Tesouro Nacional.

Emenda n' 3
Vereador Cassiá Carpes projeto de duplicação da Avenida
Vigente Monteggia a fim de qualiülcar sistema viário da Zona Sul de Porto Alegre.
A emenda torna sem efeito na medida que propõe a inclusão de ação
já existente no P]ano P]uríanua] 20]8-202]: Projeto de duplicação a Avenida
Vigente Monteggia. Assim, tem-sepela sua rejeição.
Emenda n' 4 -- gerador Casslá Carpas manutenção de áreas verdes de acesso
público da cidade, a Hlm de manter e conservar praças e parques da cidade,

proporcionandoa ocupaçãosadia pela comunidadee contribuindo para a redução
dos espaços propícios
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A emenda toma sem efeito na medida que propõe a inclusão de ação
já existente no Plano Plurianual 2018-202 1: Manutenção de áreas verdes de acesso
público da cidade. Assim, tem-se pela sua rejeição.
Emenda n' 5 Vereador M6nica Leal ampliação em melhorias da Infraestrutura
Viária nas Ruas Leonardo da Venci, Honduras e São Lourenço, visa a elaboração
do projeto do executivo municipal à pavimentação de 1302m2 das ruas Leonardo

da Vinca e São Lourenço, no bairro Lomba do Pinheiro a fim de atender a
comunidade.

Pela rejeição visto que não há necessidadede previsão de recursos
orçamentários, pois a elaboração de proletos deste porte são elaborados pelo corpo
técnico do órgão.

Emenda n' 6 -- Vereador Cássio Trogildo

inclui onde couber dispositivo com a

finalidade de facilitar a organização, identificação e a aplicação das Emendas
Impositivas que poderão ser realizadas na Lei Orçamentária Anual, nos termos:
''O

Poder Executivo

Municipal

encaminhará,

com

a Lei

Orçamentária Anual (LOA) a relação de entidades declaradas
de Utilidade Pública e aptas com o município para receber
recursos sob torna de subvenções, auxílios ou contribuições.''
A Lei 2926/1966

(que estabelece as condições pelas quais são as

sociedades declaradas de utilidade pública) mencionada, em seu artigo 3', que o
órgão gestor das políticas assistênciasterá o registro das entidades declaradas de
utilidade pública.
O Decreto 20.239/2019, que institui o Sistema de Gestão de Parcerias
(SGP), como plataforma eletrâníca de gerenciamento das parcerias firmadas entre

a Administração Pública Direta e Indireta do Município de Porto Alegre e as
Organizaçõesda SociedadeCivil (OSC), em seu art. 6' pl'evê os critérios para a
efetivação da liquidação do empenho para o repasseinencional decorrente de
parceria.

Art. 6' Para fins de efetívação da liquidação do empenho, para o
repasse mensal decorrente
Administração
obrigações:

Pública

da parceria,

o cumprimento,

será veriHlcado pela

no mínimo,

das seguintes,
?$$

/9i

do art. 5',relativa à

Câmara..l\municipal

dePorto '
Alegre

PROC. N' 04] 4/19
PLE N' 016/]9
FI.12

PARECER N' '4' /19--CEFOR
AO PROJETO E ÀS EIWENDASN's 01 A 06 E 08 A 14
documentação do 2' mês anterior ao mês de aplicação do recurso a ser
pago;

11- ausênciade situação classificada como ''conferido com ressalvas''
e ''não confere'' de que trata o # 5' do art. 5', nos casos de prestação de
contas, parcial ou final concluída.

g I' É vedada a liquidação do empenho de repasse nos seguintes
casos:

1 - ausênciade análise conclusiva de prestaçãode contas no prazo
previstos
11 - prestação de contas reprovada. decorrente de parcerias com a

Administração Pública Municipal.

g 2' A verificação das exigências previstas rlo art. 6' deste Decreto
será realizada pela Equipe
responsável.

da Seccional de Despesa Pública

Diante do exposto, entende-seque não há como ser publicidade lista
de entidades aptas a receber recurso, visto que a situação é volátil, a medida que a
Lei Federal 13.019/2014 prevê os casos em que a entidade fica impedida de
celebrar parceria (art. 39). Neste sentido, opina pela rejeição da emenda.
Emenda

n' 7

Vereadora

Claudia

Araujo

-- acJ'escenta ações especificas

para o

direcionamento da área de saúde para o enfrentamento, combate, controle,
educação e prevenção a Infecções Sexualmente Transmissíveis (TSTs), doenças
transmissíveis e coinf'ecções.
Retirada pela autora nos autos de fl. 100 do processo.
Emenda

n' 8

Vereadora Claudia Arauto

acrescenta ações especiHtcas para o

direcionamento da área de saúde para o enfrentamento, combate, controle,
educação e prevenção a Infecções Sexualmente Transmissíveis (TSTs), doenças
transmissíveis e coinfecções.

A emenda toma-se sem ef'eito na medida que propõe a inclusão de
ação com objeto já existente no P]ano P]urianua] 20]8-2021: Enfrentalnento às
doenças transmissíveis. Assim, tei-n-sepela sua rejeição.
.
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Emenda n' 9 - Vereador Reginaldo Pujol
10% do total

incluiu artigo ao projeto limitando em

das despesas autorizadas,

o contigenciamento

de dotações

orçamentáriasna Lei Orçainentária de 2020, não podendo exceder a 20% do valor
total das despesas em cada Programa Finalístico.

A proposta de emenda apresentadacarece de viabildiade legal, indo
frontalmente de encontro às disposições da LRF. Desta forma. apesar de merítosa a
iniciativa do Vereador de tentar criar mecanismos de executar o orçatnento, tem-se
pela sua rejeição.
Emenda 10 -- Vereador Tdenir Cechim manutenção de áreas verdes de acesso
público da cidade.
A emenda toma-se sem efeitona medida que propõe a inclusão de
ação com objeto já existente no Plano Plurianual 2018 2021: Expansão de
sistema de iluminação pública, bem como iluminação pública - parceria público
privada, com previsão de inicio dos trabalhos pelo parceiro em abril de 2020.
Assim tem-se pela rejeição da emenda.
Emenda ll - Vereador Idenir Cechim -- qualificação da Praça Ttú

A emenda toma-se sem efêitona l-nedidaque propõe a inclusão de
ação com objeto já existente no Plano Plurianual 2018 2021: Ampliação,
restauração e manutenção de unidades recreativas. Pela rejeição.
Emenda 12 - Vereador ]denir Cechim

qualificação da Praça Povo Palestino.

A emenda toma-se sem ef'eitonamedida que propõe a inclusão de
ação com objeto já existente no Plano Plurianual 2018 2021: Ampliação,
restauração e manutenção de unidades recreativas. Pela rejeição.
Emenda

]3

Vereadora

Claudia

Araujo

elaboração

de projeto

para

pavimentação da Rua Túnel Verde e entomos.
A emenda torna-se sem eí'eitona medida que propõe a inclusão de

ação com objeto já existente no Plano Plurianual 2018

2021: Ampliação e

melhoria da Infraestrutura viária. Pela rejeição.

Emenda 14 - Vereadora Claudia Araujo
Estrada Kanazawa

saneamento básico e pavimentação da

A emenda torna-se sem efeítona medida que propõe a inclusão de
ação com objeto já existente no Plano Plurianual 2018 2021: Ampliação e
melhoriada

infraestruturaviária.

Pela rejeição.
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E o relatório
Ante todo o exposto e considerando as atribuições cometidas a esta
Comissão pelo artigo 37 do Regimento desta Casa, concluímos pela aprovação do
Projeto e da Emenda de n' 01 e pela rejeição das EI'fendas H's 02 a 06 e 08 a 14.

Sala de Reuniões, 25 de setembro de 20] 9

Relator

Aprovado pela Comissão em .:gG.o'q, .gq

Vereador

.d

ronato -- Presidente

Vereador Felipe Calnozzato

.'RE

Vice-Presidente
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;ê3ãor Jogo CardosNedel

