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PARECER Nº  
PROCESSO Nº 118.00121/2021-68
INTERESSADO:
  

 

PARECER Nº

PROCESSO Nº: 118.00121/2021-68

  

  

Senhora Bruna Rodrigues,

Vem a esta Comissão, para parecer, o Projeto de Lei de autoria do Execu�vo Municipal que
obje�va alterar disposi�vos da LC 628/09 e LC 444/00 alterando a administração do Fundo Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente e do Fundo Municipal do Idoso.

Segundo consta da Exposição de Mo�vos, a proposição visa adequar a administração e
gestão financeira dos fundos aos ditames da reforma administra�va realizada em janeiro de 2021,
aproximando os mesmos das polí�cas executadas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

Por sua vez, a Procuradoria da Casa, em seu parecer de nº 142/2021, entendeu que a
“matéria é de interesse local e de inicia�va priva�va do Chefe do Poder Execu�vo”, não se vislumbrando,
portanto, óbice de natureza jurídica à sua tramitação.

No mesmo sen�do, a Comissão de Cons�tuição e Jus�ça (CCJ), em parecer de lavra do
Vereador Clàudio Janta, deliberou, de forma unânime, pela inexistência de óbice jurídico para tramitação
do projeto em comento.

Vindo tal proposição à apreciação da CEFOR, tem-se como inegável o seu mérito, na
medida que a mesma busca incrementar as ações voltadas ao desenvolvimento social da capital.

Do ponto de vista orçamentário, percebe-se que a proposição em exame busca tão
somente ajustar a gestão dos fundos municipais à nova estrutura administra�va vigente no âmbito do
Execu�vo, não sendo aferidos impactos ao erário municipal decorrentes de tal medida.

Ademais, inexis�ndo vícios de legalidade no corpo do projeto, conforme devidamente
aferido pela Procuradoria da Câmara Municipal, bem como pela CCJ, manifestamo-nos pela sua
aprovação. 

Documento assinado eletronicamente por Idenir Cecchim, Vereador, em 09/06/2021, às 11:31,
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,

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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informando o código verificador 0241891 e o código CRC 3974FD0D.

Referência: Processo nº 118.00121/2021-68 SEI nº 0241891
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CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer nº 056/21 - CEFOR con�do no doc 0241891 (SEI nº 018.00121/2021-68 – Proc.
nº 0406/21,  PLCE nº 006), de autoria do vereador Idenir Cecchim foi APROVADO através do Sistema de
Deliberação Remota no dia 11 de junho de 2021,  tendo ob�do 03 votos FAVORÁVEIS E 00 votos
CONTRÁRIOS, conforme Relatório de Votação abaixo:

 

CONCLUSÃO DO PARECER: pela APROVAÇÃO do Projeto.

 

  Vereadora Bruna Rodrigues – Presidente: Não votou

  Vereador Mauro Zacher – Vice-Presidente: Não votou

  Vereador Airto Ferronato: FAVORÁVEL

  Vereador Idenir Cecchim: FAVORÁVEL

  Vereador Moisés Barboza:  FAVORÁVEL

 

Documento assinado eletronicamente por Ta�ana Caroline Manica Schapke, Assistente Legisla�vo,
em 11/06/2021, às 18:13, 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 0243127 e o código CRC A51E7B6A.

Referência: Processo nº 118.00121/2021-68 SEI nº 0243127
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