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GABINETE DO VEREADOR COLPANI

PARECER Nº 
 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

Projeto de Lei Ordinária nº 005.00042.2019
Ementa:
Dispõe sobre a adequação da estrutura de órgãos da Prefeitura Municipal de Curitiba.
Apresenta a extinção, a fusão e a criação de Secretarias; e altera dispositivos das Leis nºs
2.660, de 2 de dezembro de 1964, 7.671, de 10 de junho de 1991, 10.644, de 3 de abril de
2003, 11.408, de 10 de maio de 2005 e 12.192, de 2 de maio de 2007.

Iniciativa: Prefeito

      Em análise projeto de lei nº 005.00042.2019, de autoria do prefeito, que
"Dispõe sobre a adequação da estrutura de órgãos da Prefeitura Municipal de
Curitiba. Apresenta a extinção, a fusão e a criação de Secretarias; e altera
dispositivos das Leis nºs 2.660, de 2 de dezembro de 1964, 7.671, de 10 de junho
de 1991, 10.644, de 3 de abril de 2003, 11.408, de 10 de maio de 2005 e 12.192,
de 2 de maio de 2007".

        O presente projeto tem por objetivo a reorganização da estrutura da
Administração Pública, com a finalidade de reduzir despesas e otimizar recursos
humanos e financeiros. Segundo o autor, a mudança visa garantir um
funcionamento mais eficiente da máquina pública, com redução de despesas e
aprimoramento dos serviços oferecidos à população, garantindo governabilidade e
abrindo espaço para projetos de desenvolvimento da cidade.        
       Não há vício de iniciativa, uma vez que a matéria é de competência exclusiva
do Poder Executivo, conforme prevê o art. 53 e incisos, da Lei Orgânica
Municipal. O texto está redigido com clareza, sendo de fácil compreensão, não
havendo vício formal.
         A criação de extinção de cargos se equivale, não havendo impacto
orçamentário financeiro a ser apresentado.
        Diante do exposto, o parecer é pelo trâmite regimental, devendo o projeto,
ainda, passar pelo crivo da Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização e
Comissão de Serviço Público.
   
       

Gabinete do vereador, 16 de abril de 2019
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