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PARECER CEFOR

 

Ao Presidente da CEFOR

Institui o auxílio emergencial de prestação continuada para os autorizatários do serviço de transporte
escolar do Município de Porto Alegre.

 

Vem a esta Comissão, para análise e parecer o Processo 00175/20, de autoria do vereador Paulinho Motorista.

A CCJ em seu parecer aponta óbice de inorganicidade, uma vez que a proposta cria despesa pública e ato de
gestão executiva; no caso, ato de gestão orçamentária, o que atenta contra o princípio da independência e harmonia
entre os poderes. Acrescenta ainda aquela Comissão que, ao propor-se auxílio emergencial para uma categoria
específica, não tratando de inúmeras outras atividades e profissões que estão a enfrentar situação semelhante ou até
pior, há violação do constitucional princípio da isonomia.

É o relatório.

Este relator entende que, embora meritório o projeto, pois está evidente a situação de penúria pela qual passam
muitas famílias cujos responsáveis estão hoje impedidos de exercer suas atividades, não há como negar que a
proposição invade a esfera de competência privativa do Prefeito ao impor obrigações a sua gestão. E, ainda que
tivessem sido definidas as origens dos recursos necessários e seu impacto no orçamento municipal, o que não
ocorreu, a eventual concessão do auxílio estaria ferindo o princípio da isonomia como bem descreveu o parecer da
CCJ.

Pelo exposto somos de parecer pela rejeição ao Projeto.

 

Sala Domingos Spolidoro, 07 de agosto de 2020.

João Carlos Nedel

Vereador

 

 

Documento assinado eletronicamente por João Carlos Cavalheiro Nedel, Vereador, em
08/08/2020, às 12:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da
Medida Provisória nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da
Câmara Municipal de Porto Alegre.
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A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0157756 e o código CRC D86E6219.

Referência: Processo nº 045.00006/2020-02 SEI nº 0157756
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Av. Loureiro da Silva, 255 - Bairro Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP 90013-901

CNPJ: 89.522.437/0001-07

Telefone: (51) 3220-4341 - h�p://www.camarapoa.rs.gov.br/

  

CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer nº 074/20 – CEFOR con�do no doc 0157756 (SEI nº 045.00006/2020-02 – Proc.
nº 0175/20 – PLL nº 073), de autoria do vereador João Carlos Nedel, foi APROVADO através do Sistema
de Deliberação Remota no dia 12 de agosto de 2020, tendo ob�do 04 votos FAVORÁVEIS E 00 votos
CONTRÁRIOS, conforme Relatório de Votação abaixo:

CONCLUSÃO DO PARECER: pela rejeição do Projeto

Vereador Idenir Cecchim – Presidente: FAVORÁVEL

Vereador João Carlos Nedel – Vice-Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Airto Ferronato: FAVORÁVEL

Vereador Felipe Camozzato: FAVORÁVEL

Vereador Valter Nagelstein:  Não votou

Documento assinado eletronicamente por Rosemeri Essi, Assistente Legisla�vo, em 12/08/2020,
às 11:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida
Provisória nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara
Municipal de Porto Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0158474 e o código CRC C8D829E1.

Referência: Processo nº 045.00006/2020-02 SEI nº 0158474
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