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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE
CARAZINHO • RSCOMISSÃO DE INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS

PARECER

Parecer n° 136/2019 
Projeto de Lei: PL 036/19 
Autor: Executivo Municipal
Ementa: Fixa o número de vagas nas classes de Promoções dos integrantes de carreira 
do Quadro do Magistério Público Municipal para o ano de 2018.
Relator: João Pedro Albuquerque

Relatório
• 1. A matéria em análise, de autoria do Executivo Municipal, tramita nesta Casa

Legislativa, sob a forma de Projeto de Lei, tendo como objetivo a Ementa 
acima citada.

• 2. Atendendo às normas regimentais de tramitação que disciplinam a matéria,
o referido PL está sob a responsabilidade desta Comissão para que seja 
elaborado parecer sobre aspectos de ordem coletiva.

Voto do Relator

• 3. Favorável ao Projeto sobre viés de interesse coletivo, considerando a
importância dos avanços nas carreiras pelos profissionais do magistério, de 
modo que a promoção de 48 professores que preencheu o requisito para tanto 
é claramente positiva, porém o mesmo projeto enseja a analise do famoso 
copo meio cheio meio vazio, pois o baixo número de promoções proposto pelo 
Executivo é, de outro lado, um elemento que não agrega a desejada 
valorização dos profissionais da educação tal como prevê os planos nacional, 
estadual e municipal de educação.

• 4. Por tal razão, VOTA o Relator de acordo ao Projeto de Lei.

• 5. Os demais Vereadores votaram de acordo com g Relator.

Sala de Reuniões Antô/íío Itibórao Bervian/31 de julho de 2019.
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COMISSÃO DE JUSTIÇA E FINANÇAS

Parecer n° 129/2019 
Projeto de Lei; 036/19 
Autor: Executivo Municipal
Ementa: Fixa o número de vagas nas classes de Promoções dos integrantes de carreira do Quadro 
do Magistério Público Municipal para o ano de 2018.
Relator: Mareio Hoppen

Relatório
\. A matéria em análise, de autoria do Executivo Municipal, tramita nesta Casa Legislativa, 

sob a forma de Projeto de Lei, tendo como objetivo a Ementa acima citada.
Atendendo às normas constitucionais de tramitação que disciplinam a matéria do Projeto 
de Lei está sob a responsabilidade desta Comissão para que seja elaborado o parecer 
sobre sua legalidade, constitucionalidade e regimentalidade.

Votos
1. Conc!ui-se legítima a iniciativa desta proposição de lei.
2. Por tal razão, VOTA o Relator peia viabilidade do Projeto de Lei
3. Os demais Vereadores votaram de acordo.

2.

Conclusão

4. Os integrantes da Comissão votaram, por unanimidade, pela viabilidade do Projeto de Lei.

Sala de Reuniões Antônio Ubério Servian, £ agosto de 2019.
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