
PRINCíPIO DA PUBLICIDAOE

EI N" 1.936 DE 09 DE MARÇo D82020

"DtspôE sglRE A REpostÇÁo E §ALARTÁL DOSVENCIMENTOS DOS SERVtDORps pr'"rtvoa p
COMISSIONADOS DO PREVJÁCI - FUNDOMUNrcrpAL DE pnevroÊwct,r soctAt, DEJACIÁRA_MT E DÁ ourn^s pRovIDÊNCIAs"

AÉ37 caout: CF/EI
Esle documento fora efixado

no ÍnuÍrl da pÍêÍeitun

dê

Municiorl de Jeciara rm

-{0_r 0a r-&2rl

O PREFEITO MUNICIPAL DE ]ACIARA, ESTADO DE MATO GROSSO, ABPUUABAR GALVINMOHAMIvtAD, no uso de suas atribuições legais que ffr" ráo 
"",,i*la* pelâ Lei Orgânica, FAZ §ABER, que a CâmaraMunicipalde Jaciara aprovou e ele SANCIONA a seguinte Lei:

Arl' l'- Fica concedido o reajuste de 6,00% (seis inteiros por cento) sobre os vencimenros dosfuncionários efetivos e comissionados do Prev--Jaci - Funio rr,lrri.["r'ã" r*riaência social dc Jaciira-MT, altcrando-sc, oanexo Il da iMunicipal n." 1.4S8l2012, ânexoldaLei t.4t7t2|lj 
"1""r,r,U" f-"i t495n|l2.

Pârágrâfo Único o percentual de6'00 (seis inteiros por cento) descrito no caput esta composto em d3l% (euatro inteiros errinra e um décimos por centos) de perda inflacionária, adotadá o indíce oficial do lpcA. contando-se de (aneiro de 2olg adezernbro de 20r9) e r,69yo (un inteiros e sessenta e 
""r" aia-"t p". a"nros) de aumento eferivo.

Art' 2" - Esta Lei entra cm vigor na data de sua publicaçâo, com efeitof retroativos cm r" dçJaneiro,/2020, revogando-se as disposiçôes em contráriol

CABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, EM 09 DE MARÇO DE 2020.

Â BDUL.IA OBAMMAD
PreÍ'eito MLrn - 2017 a 2020.

RONIEVON A SILVA
Secretário Municipal de Admi inançâs / Portariâ n,. 02là0lge

Registrada e Publicada de conformidade com a Legislação vigente, com afixaçâo nos lugares de costUme, cstabelccidos porLci Municipal. Data Supra.
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ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
GABINETE DO PREFEITO

MENSAGEM AO PROJETO DE LEI rr*".02 DE I I DE FIIVUIIEIIIO DE 2020

SENHOII,ES VEREADORES,

Considerando o disposto no art.37, inciso X da Constituição da República Federativa

do Brasil, onde institui que está assegurada a revisão geral anual da remuneração dos servidores

públicos.

Considerando, ainda que o art,92 da Lei orgânica de nosso Município estabelece que a

revisão geral da remuneração dos servidores público far-se-á sempre na mesma data'

considerando, finalmente, que a Lei Municipal n.' 1.208/09 alterada pela Lei Municipal

n" I 804/201 8 estâbelece que, â Data Base dos Servidores Públicos Municipais, será no mês de Janeiro

dc cada ano.

Apresentamos o presente Projeto de Lei que "Dispõe sobre a reposição e reajuste

salarial nos vencimentos dos Servidores Efetivos e Comissionados do Prev-Jaci - Fundo Municipal

de Previdência Social de Jaciara-MT".

Por todo o exposto, solicitamos a apreciação da matéria e aprovação pelos nobres

colegas vereadores

AI}DL]LJ OHA§{ill;\l)

PRE MUN IC IPAL

AO EXCELENTÍSSIMO SI]NTIOR

VANI)E RLEI SILV D[ OLlVElllA

MD.PRESIDENTEDACÂMARAMUNICIPALDEVEREADoRESDEJACIARA_M.f

a3de3
www.jaciara.mt.gov.br
(66) 3461-79O0
Av. Antônio Ferreira Sobrinho. 1.O75
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ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
GABINETE DO PREFEITO

PROJETO DE LEI N'02 DE II DE FEVEREIRO DE 2020.

*DISPÕE SOBRf, A REPOSIÇÃO E

SALARIAL DOS VIINCIMENTOS I)OS

SERVIDORES EFETIVOS E

COMISSIONADOS DO PREV-JACI _

FUNDO MUNICIPAL DE PRf,VIDÊNCIA

SOCIAL DE JACIAR,À-MT

OUTRAS PROVIDENCIAS'

EDA

O PREFEITO MUNICIPAL DE JACIARA. ESTADO DE MATO GROSSO,

ABDUIJABAR GALVIN MOHAMMAD, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas

pela Lei Orgânica, FAZ SABER, que a Câmara Municipal de Jaciara aprovou e ele SANCIONA a

seguinte Lei:

Art. l" - Fica concedido o reajuste de 6,00o/o (seis inteiros por cento) sobre os

vencimentos dos funcionários efetivos e comissionados do Prev-Jaci - Fundo Municipal de

Previdência Social de Jaciara-MT, alterando-se, o anexo Il da Lei Municipal n." 1.458/2012, anexo I

da Lei l.4l'712012 e anexo I da Lei 149512012.

Parágrafo Único. O percentual de 6,00 (seis inteiros por cento) descrito no capul esta composto em

4,31% (Quatro inteiros e trinta e um décimos por centos) de perda inflacionária, adotado o índice

oficial do IPCA, contando-se de (aneiro de 2019 a dezembro de 2019) e 1,69% (Urn inteiros e

sessenta e nove décimos por centos) de aumento efetivo.
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ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
GABINETE DO PREFEITO

Art. 2" - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos

retroativos Janeiro/2020, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, EM II DE FEVEREIRO DE 2020.

ABDULJ MMADO

Preleito M ct - 20]11 a 2020

RONIEV DA SILVA

Secretário MuniciPal de Ad e Finanças / Portaria n". 02/201 8

Registrada e Publicada de conformidade com a Legislação vigente, com afixação nos lugares de

costume, estabelecidos por Lei Municipal, Data Supra

w ww.lac ia râ. mt.g ov. b r
(66) 3461-7900
Av. AntÔnio Ferreira Sobrinho, 1.O75
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DAS METODOLOGIAS APLICADAS PARA SE OBTER A ESTIMATIVA DO

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO, PARA REPOSIÇÃO SALARIAL DOS

SERVIOORES EFETIVOS DA PREV.JACI.

Obs.: As despesas com Pessoa
despesas administravas prevista para o exercicio

IMPACTO FINANCEIRO

TABELA O,I

EXERCÍClO 2016

TABELA 02

EXERCíClO 2017

TABELA 03

EXERCÍClO 2018

I neste exercíci o foi de 40,35% do valor das

Para levantamento deste cálculo, foi tomado por base "Art.6'inciso Vlll" da Lei
g.7,l7lg8 e art. 17 da Portaria no 4.992/99 , referente a taxa de administraçáo prevista no

inciso Vlll deste artigo, a ser utilizada na cobertura das despesas administrativas do

ráflme proprio de pre-vidência social, será de ate dois pontos percentuais do vator totat da

ruã,un",açào, proventos e pensões dos segurados vinculados ao regime próprio de

previdêncía social, relativamente ao exercicio financeiro anterior'"

Obs.: As despesas com Pessoa
despesas administravas prevista para o exercício

I neste exerc icio íoi de 44,59% do valor Cas

R$ 327.306,93

I neste exerc ício foiObs.: As despesas com Pessoa

R5 212.447 .91PessoalR$ 526.444,79 (2%)R$ 26 322 239,4s

Desliesa.:{ 20í6Desp, Adm PÍev.raclRemu . Atiúos/ 20í5

RS 262.914,55PessoalR$ s89.570,94 (2%)R$ 29.478 546,93

Desilgsa { 20í7Desp. Adm PrevJaclRemuni Ativos, 2016

PessoalR$ 674.129,20 (2%)R$ 33.706 460,23

Remun; Atiúos, 2017 Desp. Adm PÍevJacl Desíesa ll zo18
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despesas administravas prevista para o exercicio
Oe aA,sSZ do valor das



R$721.408,22 (2%)R$ 36.070.410,92

Remun. Ativos/ 20í8 Desp. Adm PrevJaci Oespesa ir 2019

TABELA 04

EXERCíCrO 20í9

Obs.: As despesas com Pessoal Para e

47,460/o do valor limitado para as despesas admini

Pessoal R$ 342 397,23

xercÍcio de 2019 está Prevista em
stravas prevista para o exercício.

dê

TABELA 05

EXERCíCtO 2020

Obs.: As despesas com Pessoal Para e

48J2% do valor limitado para as despesas admini
xercÍcio de 2020 está Prevista em
stravas prevista para o exercício.

de

Parafinsderegistro,informamosqueocálculodareceitaparaoexerciciode-2019
e 2O2O Íoi levantado e-m conÍormidade com os dados do balancete de Agosto/20'l9, e

as despesas com base na médio com gasto com pessoal até o mês de Agosto/2o19'

vale lêmbrar ainda que foi consideradõ para o calculo, AÇôes URV e rescisão dos

,árriOor", em cargos em Comissão, que áurante o exercício corrente e futuro estão na

ativa e íazem part; das despesas administrativas deste órgáo'

Conclui-se que o Prev-Jaci poderá conceder a incorporaçáo aos.vencimentos

solicitado pelo servidor, dos serviços suplementares .prestado 
ao Fundo l\ilunicipal de

PrevidênciaSocialdosservidoresdoMunicípiodeJaciara-l\'4T'nostermosdoArt5'1da
t-ei no 1.41712012, regulamentada pela Lei 1.716t2016' tendo em vista não só a

ãáequaçao orçamentáriJ como tambem o cumprimento dos limites legais vigentes

Veralice Ticianel de Godoi Bueno

Diretora Contábil CRC n02.688/04

Jaciarã - lvlT, 3O de Setembro de 2019

Menah Remberg G. da Silva

Diretor Executivo da Prev-Jaci

PessoalR$ 793.549,04 (2%)R$ 39.677 452,01

Despesa, { 2020Desp. Adm PrevJaciRemun. Ativos/ 2019

R$ 386.636,95
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ESTADO DE MATO GROSSO

cÂnnnnn MUNTcTPAL DE JAcTARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.e 714, de 15 de outubro de 98)

pnReceR r uníorc o oto / zozo.

Reurónto

O Projeto de Lei versa sobre a reposição e aumento salarial, dos

vencimentos dos servidores públicos efetivos e comissionados do PREVJACI.

Os autos, não se encontram regularmente formalizados, necessidade de

numeração de folhas. Vieram instruídos com os seguintes documentos, no que importa a

presente a ná lise:

A)

B)

c)

Mensagem ao Projeto de Lei;

Projeto de Lei;

Relatório de lmpacto Orçamentário Financeiro.

.-&r-

ANÁLIsE JURíDIcA

O Projeto de Lei traz em sua composição duas alterações, a primeira é

conceder o RGA (a,31%) aos servidores efetivos e comissionados da Prev-Jaci - Fundo

Municipal de Previdência de Jaciara/MT e a segunda é a concessão de aumento de 1,69 % aos

servidores efetivos e comissionados da Prev-Jaci.

Rua lurucÉ, 1lO1 - Celtro CEP 78820 00C l3.ra.a/'MT ' Foíe: (66)3461-7350 - Fax: (66)1461-7373 - Site

www.camarajâciara.mt-gov.br ô,[
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pRoJEÍo DE LEr Ne o2l2020. DrspÕE soBRE A REposrÇÃo

SALARIAL DOs VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E

COMISSIONADOS DO PREV-]ACI _ FUNDO MUNICIPAT DE

pREVtDÊNctA socrAL DE JACTARA,MT E DÁ ourRAs

PRovrDÊNcrAS.
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ESTADO DE MATO GROSSO

cÂnnNnA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.e 714, de 15 de outubro de 98)

Nessa senda o Projeto de Lei quando tem por pretensão garantir a revisão

anual com base na recomposição salarial traz na realidade uma garantia constitucional que faz

lus o servidor público.

O artigo 37, inciso X, da Carta da República, prevê, expressamente, ao

servidor público, o princípio da periodicidade, ou seja, garantiu anualmente âo funcionalismo

público, no mínimo, uma revisão geral.

Assim, a redação dada pela Emenda Constitucional n" 19/98 determina a

obrigatorledade do envio de, pelo menos, um projeto de lei anual, tratando da reposição do

poder aquisitivo da remuneração ou do subsídio do membro ou servidor, observados os tetos

constitucionais, podendo a administração conceder em periodicidade inferior a um ano, jamais

ultrapassando a data limite fixada como interregno de doze (12) meses para a revisão salarial.

A Lei orgânica do MunicÍpio de Jaciara em seu artigo 92 também prevê

mencionada garantia, íazendo ainda alusão a revisão geral em uma mesma data.

Art. 92 - A revisão geral da remuneração dos servidores públicos, sem

distinção de índices, far-se-á sempre na mesma data.

A dâta base para a revisão geral da remuneração dos servidores públlcos

municipais de Jaciara está determinada na Lei Municipal nc L.2o8l2oo9, a qual foi modificada

pela Lei Municipal ns 1.804/2018, sendo no mês de janeiro de cada ano.

Art.39. Os valores das tabelas de vencimento que integram os planos de

cargos e carreira do Município, de ambos os Poderes, serão revisados

anualmente, sempre no mês de Janeiro, com base nos percentuais aprovados

em Lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso."

\\
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ESTADO DE MATO GROSSO

cÂunna MUNtctPAL DE JAcIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n,e 714, de 15 de outubro de 98)

como consta no artigo 2e do Projeto, o reajuste pretendido passará a ser

incorporado no salário e concedido aos servidores de forma retroativa a partir do mês de

janeiro de 2020.

O Projeto de Lei menciona o índice do IPCA acumulado aos últimos 12

(doze) meses.

Em anexo ao Projeto de Lei consta Laudo Técnico para reposição salarial

dos servido res.

Necessário enfatizar que a revisão anual de que trata o artigo 37, X da

Constituição Federal deve ser concedida não obstante constam os limites de despesa com

pessoal de que trata a LC ns 101/00. Porém caso a despesa com pessoal exceda os 95% do

limite previsto pela Lei de Responsabilidade Fiscal, deverá o gestor adotar as providências

previstas nos artigos 22 e 23 da LRF e no artigo 169, da Constituição Federal, a fim de não

exceder os limites estipulados pela LRF.

Mencionado Laudo com a estimativa de impacto orçamentário financeiro

consldera o índice de inflação acumulado nos meses de.ianeiro a dezembro de 2019, no

percentual de 4,37% do IPCA. E, conclui pela compatibilidade e adequação orçamentária e

flnanceira do reajuste no índice pretendido

Além disso, foi adicionado percentual de aumento de 1,69%, o qual

segundo os cálculos .iuntados ao Projeto de Lei estão dentro da estimativa de impacto

orçamentário financeiro para gastos com pessoal.

Por fim, em casos onde há a somatória do reaiuste em decorrência de

perda inflacionária com aumento efetivo de Vencimentos, deve-se seguir o entendimento do

Rua luíucê, 1301 - Câotro - CÊP 78820-000 làcrar0/M'T

www.cãnaíaiaciêra.mt.gov l)r
\
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ESTADO DE MATO GROSSO

cÂunnR MUNTcTPAL DE JAcIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n,e 714, de 15 de outubro de 98)

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, o qual em sua resolução de Consulta ne 30/2009

decidiu que:

DEFENSoRTA púBucA Do ESTADo DE MATo GRosso. coNsuLTA. PEssoAL.

REMUNERAÇÃo. RrvtsÃo crRal ANUAL. ACoMPANHAR o ÍNDlcE Do PoDER

ExEcuflvo, sENDo EXTENstvo A roDos os SERVIDoRES PÚBLlcos.

RESPONDER AO CONSULENTE QUE: 1) ACOMPANHA.SE O ÍI'IOICE OO POOTR

ExEculvo ulLrzADo PARA FtxAÇÃo oa RevtsÃo GERAL ANUAL Aos DEMAIS

pooERES, coNTUoo É DtscRtctoNÁRto o eRgÍrRto DA DATA BASE A sER

APLICADA NO CORRENTE ANO; 2) EM SITUAçÕES EIV QUC É CONCEDIDA

REVrsÃo ANUAL E, raN,lgÉÍv, auN4ENTo sAtARlAL, o NoRMATlvo coNcEsslvo

DEVE INDICAR, SEPARADAMENTE, O INDEXADOR UTILIZADO PARA A REVISÃO

GERAL ANUAL E PERCENTUAL UTILIZADO NO AUMENTO SALARIAL; E,3) A

REVtsÂo GERAL ANUAL É uM DlRElro GARANTIDo PELo ARTIGo 37, lNclso x,

oA coNsrrurçÃo FEDERAL, A Tooos os SERVIDoRES pÚaLtcos, oCUPANTES

DE cARGos, EMpREGo púettco E FUNÇÃo.

Portanto, observa-se do presente Projeto de Lei, que o mesmo segue a

orientação exarada na Resolução de consulta ns 30/2009 do TCE/MT, já que há a indicação

separada do indexador utilizado na revisão geral anual e do percentual utilizado no aumento

salarial, conÍorme se vê do parágrafo único do artigo 1e do Projeto de Lei.

Pelo exposto, tendo em vista, tratar-se de uma garantia constitucional,

legal e Laudo Técnico favorável ao reajuste de 6% sobre os vencimentos dos servidores da

previ-Jaci, vislumbra-se o preenchimento de todos os requisitos para correta concessão.

Por derradeiro, de acordo com o artiSo 16 da LRF, deve haver declaração

dO ordenador da despesa de que O aumento tem adequação orçamentária e financeira com a

lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes

,t{\
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ESTADO DE MATO GROSSO

cÂunna MUNTcTPAL DE JAcTARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.e 714, de 15 de outubro de 98)

AÍt. 16. A cíiação, expânsão ou aperíeiçoamento de ação Sovernâmental que acarrete aumento

da despesa será acompanhado de:

I estlmâtrv.r do Lrnpaclo orçarnentâíro-irnancerío no exeraicio em que deva enlrar em viSor e nos

dors subsequentesi

ll declaração do ordenadoÍ da despesà de que o aumento tem adequação oíçamentária e

financeira com a lei orçamentária anuâl e compatibilidade com o plano plurianual e com â lei dê

diÍetíizes orçamentárias.

§ 19. Para os fins desta Lei complementar, considera-sel

| .adequada com a ler orçamentár a anual, a despesa obJeto de dotação especifica e 5uficiente, ou

que estejâ abranSida por crédito 8enértco, de forma que somâdas todas as despesas da mêsmà

espécie, reali2adas e â reallzar, previstà5 no proBrama de trâbâlho, não seiam ultrapassâdos os

limites estâbelecidos para o exercícioj

ll - compativel com o plano plurianual e a lei dê diretrizes orçâmêntárias, a despesã que se

conforme com as diretíizes, objetivos, prioridade5 e metas previstos nêsses instrumentos e não

infriniâ qualqúer de suas disposrções.

conct-usÃo

Em razão do quanto articulado e se abstendo, obviamente, da apreciação

dos aspectos inerentes à conveniência e oportunidade, o parecer é pela legalidade do Projeto

de Lei, desde que observadas as recomendações expostas ao longo da fundamentação.

No que tange ao mérito, a Procuradoria Jurídica não irá se pronunciar,

pois caberá tão somente aos vereadores no uso da função legislativa, verificar a viabilidade ou

não de aprovação do projeto, respeitando-se para tanto, as formalidades le8ais e regimentais

vigentes.

Por fim, necessário rememorar aos nobres Edis que um parecer jurídico

consiste em um parecer técnico opinativo, que analisa a viabilidade jurídica de determinada

providência, analisando a ampla juridicidade da mesma. 1...1 o agente o quem incumbe opinor

\\
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ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira ([ei n.e 714, de 15 de outubro de 98)

não tem o poder decisório sobre o motérío que lhe é submetido, visto que coisos diversos são

opinor e decidir. (CARVALHO FILHO, 2007, p. 134).

É o parecer

Jaciara/MT,05 de março de 2020

M ICHE ES

oAB/MT 14.185
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ESTADO DE MATO GROSSO

cÂMARA MUNIcIPAL DE JAcIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.e 7L4, de 15 de outubro de 98)

co OD coNSTIT ICAO DEJ STI EREDAC oMISS

PROJETO LEI N.O 02, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2O2O'

PODER EXECUTIVO

RELATORIO

I - EXP I MD RI M A

E submetido às Comissões o Projeto de Lei acima especificado, que

..Oispõe iobre a reposição salarial dos vâncimentos dos servidores efetivos e

comissionados do Pre;-Jaãi, runOo Municipal de Previdência Social de

Jaciara/MT e dá outras providências"

Sob análise o projeto está respaldado de legalidade e

constitucionalidade, oo"O"ã"náã a técnica legislativa' No mérito' a matéria é

conveniente " 
opo.trnu, ãliada aos preceitoi da Lei Maqna' A alíquota a ser

incorporada aos vencimentos de todos os servidores públicos da autarquia'

;"; ã; ã"o-ot;, e está o"à"Ápãrto 
"m 

4,3to/o-de perda inflacionária tomando

por base o IPCA e mais iáó,;à" aumento efetivo' Será aplicada a partir do

;;i;"i;; áiu o" janeiro do ano em curso, conforme data base fixada no

'Éstatuto dos Servidores do Município de laciara'

II- coN CLU Ões DORELAT OR

Por todo exposto, concluo

constitucionalidade, Iegalidade e

e conveniente a sua aProvação, d

pela emissão de PARECER FAVORÁVEL, pela

regimentalidade, sendo a matéria oportu na

eve ndo por tanto ser apreciada Pelo Plenário'

São as conclusões'

VEREADOR TIAGO
Membro da Comissão de

EREIRA DOS SANTOS
onstituição, lustiça e Redação

CMJ
Fts

PLENARIO FÉLIX PEREIRA DE ALMEIDA JUNIOR

JACTARA(MT), 05 DE MARço DE 2O2O'

RUB

I
e l6ú13461-7350 - Faxi (66)3461'7371- Site



rrr - DEcrsÃo oe coMrssÁo

A Comissão de constituição, Justiça e Redação reunida nesta data infra,

apos a apreciação do Relatório elaborâdo pelo nobre Edil relator, passa à

votação:

ESTADO DE MATO GROSSO

cÂUENA MUNTCIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n'e 7L4, de 15 de outubro de 98)

PROJETO LEI N.O 02, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2020.
PODER EXECUTIVO

Pela Ordem:

VOTOS:

Reitera o voto:

VEREADOR TIAGO PE EIRA DOS SANTOS

Membro SuPlente da Comissão de onstituição, Justiça e Redação

Pelas Conclusões:

VEREADO A R ürs oe souzA
Presidente da Comissão de Consti ção, Justiça e Redação

ORGE DE SOUZA

t

VEREADOR
Secretário da ição, Justiça e RedaçãoC OM ISS u

PLENÁRIO FÉLIX PEREIRA DE ALMEIDA JUNIOR
JACTARA(MT), 05 DE MARço DE 2O2O.

o
RLES FERN

coMrssÃo pE coNsrrrurcÃo DE JUSTrçA E REDACÃO

bl34i;1-7350 - Fax: (66)3461-7373 - Srte
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ESTADO DE MATO GROSSO

cÂuenA MUNIcIPAL DE JAcIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n's 7L4, de 15 de outubro de 98)

PODER EXECUTIVO

De acordo com o artlgo 107 do Reg imento Interno, e diante da decisão

nânime dos membros Presentes da Comissão quanto a aProvação do
U

relatório aPresentado,eaPósadis cussão e votação emite PARECER

FAVORAVEL a matéria do Presente Pr de Lei.

VEREADOR TIAGO PE EIRA DOS SANTOS

Membro SuPlente da Co missão de o stituição, lustiça e Redação

VEREADOR A DR úrs oe souzA
Presidente da Comissão de Cons ição, lustiça e Redação

VEREADOR CHA O JORGE DE SOUZA

Secretário da Comissã uição, Justiça e Redaçãoo
FERNA

Const

PLENÁRIO FÉLIX PEREIRA DE ALMEIDA JÚNIOR

iÀõrÁnatmr), os DE MARço DE 2o2o'

?Y!JL
nue h

COMISSÃO DE CONSTITUICÃO DE JUSTICA E REDACÃO

PROJETO LEI N.O 02, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2O2O'

PARECER:
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