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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE
CAJUZMHO'RS

COMISSÃO DE INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS

PARECER

Parecer n° 108/2019
Projeto de lei Complementar com Mensagem Retificatlva: PL 005/19 
Autor: Executivo Municipal
Ementa: Regulamenta o artigo 36 da Lei Complementar 115/07 e revoga a Lei Complementar n° 219/18. 
(Regime de Urgência).
Relator: luís Fernando Costa

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 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.

2.

Voto do Relator

Favorável ao Projeto sobre viés de interesse coletivo.3.

Por tal razãõTvOTA' o RelãtoFdeacordo ao Projeto de Lei.
O Vereador João PedroEm análise preliminar, votc^favoravelmente ao Projeto de Lei Complementar 
sob o viés do interesse coletivo, em que pese as ressalvas indicadas pela orientação técnica coligida, 
tendo em vista que, frente à urgência de sua apreciação, fica inviabilizado o pedido de informações 
complementares que permitam proceder a uma mais adequada análise formal e de mérito. De 
qualquer modo, requer seja oficiado o Chefe do Poder Executivo dentificando-o das ressalvas 
citadas pela orientação técnica, bem como da intrigante divergência dos dados constantes na 
base cadastral no tocante ao número de dependentes dos segurados do PREVI, que, no novo 
cálculo, apresentou grande redução, o que, por consequência, diminui a expectativa de 
pagamento de benefícios e o próprio déficit atuarial que se planeja amortizar.
O Vereador Gilson Haubert vota de acordo

4.
5.

m o relator,6.

Sala de Reuniões Antônio Libórid Bep/ian, 12 de junho de 2019.
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