
PARECER COSMAM

Vem a esta comissão Projeto de Lei do Execu�vo que prevê alteração à Lei Orgânica do
Município. O presente PELO busca alterar o inc. II ao art. 43-A, incluir inc. I ao § 8º e o inc. I ao § 10
do art. 43-B,  inc. I do § 2º e o § 4º do art. 43-C e inclui o art. 43-H.

Quanto ao mérito jurídico, a Procuradoria deste Legisla�vo apontou apenas um óbice
temporário que incide sobre o ar�go 4º, que após a conversão pendente do PELO 002/2020 em lei, esse
óbice inexis�rá. A Comissão de Cons�tuição e Jus�ça opinou pela inexistência de óbice jurídico.

Tocante ao mérito do projeto, esse visa a corrigir erros materiais existentes aos ar�gos que
tratam da aposentadoria dos servidores municipais, matéria que necessita de regulamentação, uma vez
que se refere a vida funcional dos nossos servidores.

Diante da análise jurídica realizada, a qual conclui que não há óbice, e por se tratar de
matéria urgente e necessária para a cidade de Porto Alegre, esta relatora opina pela APROVAÇÃO do
projeto e emenda.

Documento assinado eletronicamente por Tanise Amalia Pazzim, Vereador(a), em 24/11/2021, às
12:09, 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 0307233 e o código CRC 00A02CC2.

Referência: Processo nº 118.00200/2021-79 SEI nº 0307233

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer nº 072/21 – Cosmam – contido no doc. ID 0307233 – (SEI nº 118.00200/2021-
79 – Proc. nº 0680/21 – PELO 004/21), de autoria da vereadora Psic. Tanise Sabino, foi APROVADO
através do Sistema de Deliberação Remota no dia 25 de novembro de 2021, tendo obtido 04 votos
FAVORÁVEIS e 01 voto CONTRÁRIO, conforme Relatório de Votação abaixo: 

➥ CONCLUSÃO DO PARECER: pela aprovação do Projeto e da Emenda nº 01. 

• Vereador Jessé Sangalli (presidente) – FAVORÁVEL 
• Vereadora Cláudia Araújo (vice-presidente) – FAVORÁVEL 
• Vereador Aldacir Oliboni – CONTRÁRIO 
• Vereador José Freitas – FAVORÁVEL 
• Vereadora Lourdes Sprenger – (não votou) 
• Vereadora Psicóloga Tanise Sabino – FAVORÁVEL

Documento assinado eletronicamente por Oli Carlos Ferreira Barbosa, Assistente Legisla�vo, em
25/11/2021, às 13:39, 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 0307918 e o código CRC 5672C947.

Referência: Processo nº 118.00200/2021-79 SEI nº 0307918

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

