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DESPACHO

PARECER Nº

PROCESSO Nº: 152.00038/2020-73 ,

Vem a esta Comissão, para parecer, nos termos do art. 58, inc VI, da Lei Orgânica do Município de Porto
Alegre – LOMPA - e do art. 35, inc. XVI, al. e do Regimento da Câmara Municipal de Porto Alegre (CMPA),
a Indicação em epígrafe, de autoria da vereadora Karen Santos

A indicação visa a sugerir que o Executivo não aplique os artigos 65 e 66 do Decreto Municipal 20.534/20,
no que tange à suspensão e não renovação de contratos de estágio, garantindo-se o pagamento das bolsas
auxílio a todos os estagiários no período da pandemia e que os efeitos das medidas da presente Indicação
retroajam ao dia 23 de março de 2020.

Por isso é o relatório, em síntese.

Eis que, enviado o projeto a esta Comissão de Educação, Esporte, Cultura e Lazer (CECE), passo a opinar.

A Indicação em análise apresenta tema de competência municipal, conforme a Lei Orgânica do Município
(art. 9, inc. III), e é pertinente a sua recomendação ao Poder Executivo Municipal, tendo em vista que atende
a interesse da população local.

Cabe ressaltar que os estágios, além de possuirem caráter educativo e profissionalizante, também possui uma
função econômica, uma vez que complementa majoritariamente a renda da maioria dos estagiários.

Nesse sentido, a indicação se torna meritória e reforça ao Executivo Municipal a não aplicação dos dispostos
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nos art. 65 e 66, objeto de Decreto Legislativo º 425, de 15 de Maio de 2020, aprovado por esta casa
legislativa.

Portanto, vislumbrando o mérito desta sugestão, manifesta-se pela aprovação da lndicação e seu posterior
encaminhamento ao Executivo Municipal, como medida de caráter excepcional devido à situação
emergencial atual.

Sala de Reuniões, 26 de maio de 2020.

Vereador Engenheiro Comassetto

Relator

Documento assinado eletronicamente por Carlos Roberto Comasse o, Vereador(a), em 27/05/2020,
às 16:35, 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 0144739 e o código CRC 2D95899A.

Referência: Processo nº 152.00038/2020-73 SEI nº 0144739
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CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer 0144739 (SEI nº 152.00038/2020-73 – Proc. nº 0178/20 – IND nº 036/20), de
autoria do vereador Eng° Comassetto, foi APROVADO através do Sistema de Deliberação Remota no dia 1°
de junho de 2020, tendo obtido 04 votos FAVORÁVEIS e 00 votos CONTRÁRIOS, conforme Relatório de
Votação abaixo:

Vereador Alvoni Medina – Presidente: FAVORÁVEL
Vereador Eng° Comassetto – Vice-Presidente: FAVORÁVEL
Vereador Cassiá Carpes: FAVORÁVEL, COM RESTRIÇÕES
Vereador Mauro Zacher: não votou
Vereador Prof. Alex Fraga: FAVORÁVEL

Documento assinado eletronicamente por Cris ano Marchiona , Assistente Legisla vo, em
01/06/2020, às 16:57, 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 0145679 e o código CRC 52BE91FF.

Referência: Processo nº 152.00038/2020-73 SEI nº 0145679
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