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Filtre sua pesquisa pela data da consulta ou situação em que a consulta se encontra: 

Enviar

Atendente Everton Menegas Paim

Criação 01/09/2020

Prazo 08/09/2020

Produto Gestão

Interessado Viviane Muller Menezes

Situação Encerrado

Consulta

do Cliente

( X ) Projeto de LeiProtocolo nº: 30103Em: 10/08/2020 - 14:07:29Sr. Presidente,Srs. Vereadores:EMENTA: Institui o Sistema de

Transparência e Controle de Obras Públicas –SISTCOP no Município de Carazinho Solicito orientação apenas da emenda\E-mail

alternativo para contato: Skype para contato: Telefone para contato: 54 3330-2322\Celular para contato:

(http://www.igam.com.br)

(51) 99844-0441

Cursos (51) 3225-5719

(51) 3017-4999

Assessoria (51) 3211-1527

(https://wa.me/555198440441?

text=Ol%C3%A1%2C%20gostaria%20de%20mais%20informa%C3%A7%C3%B5es%20%20sobre%20os%20cursos%20do%20IGAM.)
 (https://www.facebook.com/igam.institutogamma)  (https://www.linkedin.com/in/instituto-gamma-75534a50) 

(https://www.youtube.com/channel/UCwn5TyE3WbwkqbUU7FvpLoA)  (https://www.instagram.com/igamrs/)

Rio Grande do Sul

Busque no site

(http://www.igam.com.br/ouvidoria)

Acesso restrito Sair (http://www
IGAM (http://www.igam.com.br) > Área para Clientes (http://www.igam.com.br/area-logada) >

Veri�cação de Consultas (http://www.igam.com.br/area-logada-veri�car-consulta)

Câmara Municipal De Carazinho

PRÓXIMOS CURSOS AO VIVO

Clique Aqui

(http://www.igam.com.br/aulas-ao-vivo)



PRÓXIMOS CURSOS EAD

Clique Aqui

(http://www.igam.com.br/cursos-online)



Veri�cação de Consultas
Para consultar o IGAM, entre em contato através do telefone (51) 3211.1527, fax 3226.4808 ou pelo e-mail

igam@igam.com.br.





Data Inicial

Data Final

http://www.igam.com.br/
https://wa.me/555198440441?text=Ol%C3%A1%2C%20gostaria%20de%20mais%20informa%C3%A7%C3%B5es%20%20sobre%20os%20cursos%20do%20IGAM.
https://www.facebook.com/igam.institutogamma
https://www.linkedin.com/in/instituto-gamma-75534a50
https://www.youtube.com/channel/UCwn5TyE3WbwkqbUU7FvpLoA
https://www.instagram.com/igamrs/
http://www.igam.com.br/ouvidoria
http://www.igam.com.br/logout
http://www.igam.com.br/
http://www.igam.com.br/area-logada
http://www.igam.com.br/area-logada-verificar-consulta
http://www.igam.com.br/aulas-ao-vivo
http://www.igam.com.br/cursos-online
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Arquivos

enviados

pelo cliente

Arquivo 1 (/upload/intranet/processo/2/QCOkowLX1yzlxZ80eP5SdtcLfBBPf5o8GJ5nqU9j.pdf)  Arquivo 2

(/upload/intranet/processo/2/dVx0CIUPmVJ5sB2CgU1SHrUWV321F4PxyzxokGPo.pdf)

Resposta

do

Consultor

O IGAM, atento a solicitação recebida, encaminha a seguinte orientação:

A emenda é proposição acessória e, como tal, segue o destino da proposição principal.

Nesse contexto, considerando que, a nosso juízo, nos termos do disposto na OT 41.500/2020, o Projeto de Lei Legislativo que

institui o Sistema de Transparência e Controle de Obras Públicas – SISTCOP no Município de Carazinho é inviável jurídicamente

por se apresentar maculado por vício de iniciativa, tem-se que a emenda ora analisada segue na mesma senda.

Dito isso, em conclusão, opina-se pela inivabilidade jurídica da emenda ao projeto de lei que Institui o Sistema de Transparência e

Controle de Obras Públicas –SISTCOP no Município de Carazinho.

O IGAM permanece à disposição.

Everton M. Paim - OAB/RS 31.446

Downloads Sem arquivos

Para consultar o IGAM, entre em contato através do telefone (51) 3211.1527, fax 3226.4808 ou pelo e-mail igam@igam.com.br.

O manual do cliente tem várias informações importantes. Clique aqui
(/upload/site/folder-cliente2.pdf) para para fazer o download.

O IGAM se compromete a buscar continuamente o aperfeiçoamento de seus produtos e serviços, procurando atender às expectativas de seus clientes através de: 

Primazia técnica e velocidade de resposta em seus atendimentos
Excelência no atendimento ao telefone ou presencial 

Busca por novas tecnologias
Melhoria contínua dos serviços

Aperfeiçoamento e desenvolvimento constante dos colaboradores
Manutenção da e�cácia do Sistema de Gestão da Qualidade

SOBRE O IGAM

Somos uma instituição que atende a órgãos e entidades públicas de todo o país nas áreas jurídica, contábil e de gestão pública. Desde 1992, construímos

conhecimento para o alcance da e�ciência governamental e parlamentar.

 (http://gestaopublica.igam.com.br/)  (http://www.igam.com.br/igampublicacoes/) 

 (https://www.facebook.com/igam.institutogamma)  (https://www.linkedin.com/in/instituto-gamma-75534a50) 

(https://www.youtube.com/channel/UCwn5TyE3WbwkqbUU7FvpLoA)  (https://www.instagram.com/igamrs/) 

ACESSO RÁPIDO

SOBRE O IGAM (http://www.igam.com.br/sobre-o-igam)

CURSOS (http://www.igam.com.br/listagem-de-cursos)

NOTÍCIAS (http://www.igam.com.br/noticias)

CONVERSAS PELO IGAM (http://www.igam.com.br/conversas-pelo-igam)

CONTATO (http://www.igam.com.br/contato)

SERVIÇOS (http://www.igam.com.br/servicos-para-orgaos-publicos)

TESTE DE AUTENTICIDADE DOCUMENTOS (http://www.igam.com.br/testar-autenticidade-de-documentos)

TESTE DE AUTENTICIDADE CERTIFICADOS (http://www.igam.com.br/testar-autenticidade-de-certi�cados)

http://www.igam.com.br/upload/intranet/processo/2/QCOkowLX1yzlxZ80eP5SdtcLfBBPf5o8GJ5nqU9j.pdf
http://www.igam.com.br/upload/intranet/processo/2/dVx0CIUPmVJ5sB2CgU1SHrUWV321F4PxyzxokGPo.pdf
http://www.igam.com.br/upload/site/folder-cliente2.pdf
http://gestaopublica.igam.com.br/
http://www.igam.com.br/igampublicacoes/
https://www.facebook.com/igam.institutogamma
https://www.linkedin.com/in/instituto-gamma-75534a50
https://www.youtube.com/channel/UCwn5TyE3WbwkqbUU7FvpLoA
https://www.instagram.com/igamrs/
http://www.igam.com.br/sobre-o-igam
http://www.igam.com.br/listagem-de-cursos
http://www.igam.com.br/noticias
http://www.igam.com.br/conversas-pelo-igam
http://www.igam.com.br/contato
http://www.igam.com.br/servicos-para-orgaos-publicos
http://www.igam.com.br/testar-autenticidade-de-documentos
http://www.igam.com.br/testar-autenticidade-de-certificados
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O IGAM, fundado em 1992, possui como sócios-diretores Paulo César Flores e André Leandro Barbi de Souza. O quadro funcional é composto por colaboradores efetivos altamente
especializados nas áreas jurídicas, de contabilidade, administração e com vivência prática em suas áreas de atuação. O produto de trabalho do IGAM é o conhecimento e a informação para

os gestores, parlamentares e técnicos da administração pública, disponibilizados por vários canais: periódicos, newsletters diárias, esclarecimentos por telefone, fax, internet ou
pessoalmente, cursos para órgãos públicos presenciais e, ainda, atendimento a demandas especí�cas do órgão ou entidade governamental.

WEBMAIL (http://webmail.igam.com.br)

IGAM - Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos

(https://www.facebook.com/igam.institutogamma)

ENVIAR

NEWSLETTER

Inscreva-se para receber novidades e informações do IGAM.

NOME

E-MAIL

CARGO

SETOR

ÓRGÃO

ONDE ESTAMOS

Rua dos Andradas, 1560 - 18º andar - Galeria Malcon - Centro

Porto Alegre RS - CEP 90026-900

Clique aqui para ver um mapa de nossa localização. (http://www.igam.com.br/contato)

Horário de Atendimento: Segunda a Sexta, das 9:00 as 17:30

http://webmail.igam.com.br/
https://www.facebook.com/igam.institutogamma
http://www.igam.com.br/contato

