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PROPOSTA DE EMENDA MODIFICATIVA N° o J / 2019 AO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR N° 136 / 2019
Altera a reda9ao dos paragrafos 2.°, do artigo 2°e 1do artigo 3.°, todos do Projeto de Lei
Complementar n.° 136/2019 (Dispde sobre institui^o do regime de dedica9ao exclusiva e
do regime diferenciado de jomada de trabalho aos servidores ocupantes do cargo de assessor
juridico da Camara Municipal de Ara9oiaba da Serra e da outras providencias)
VALTER JOSE GARCIA LATTANZIO , Presidente da Camara Municipal de Ara9oiaba
da Serra, faz saber que a Camara Municipal aprovou a seguinte emenda:
Artigo 1° - Ficam alterados os paragrafos 2.°, do artigo 2.° e 1.°, do artigo 3.° , todos do
Projeto de Lei Complementar n.° 136/2019.
Artigo 2.° - O paragrafo 2.°, do artigo 2.°, passa a ter a seguinte reda92o:
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“§ 2.° - A opQdo ao RDE sera feita por Termo de Opgao a
dedicagao exclusiva e encaminhado a Mesa Diretora. ”
Artigo 3.° - O paragrafo 1.°, do artigo 3.°, passa a ter a seguinte reda9ao:
“§1. ° - A opgao ao RDJT sera feita por Termo de Opgao a
alteragao da jomada de trabalho e encaminhado a Mesa Diretora,
sendo que, no documento deve estar especificada a jornada que ird
ser desempenhada pelo servidor, podendo optar por 25 (vinte e
cinco) horas semanais ou 30 (trinta) horas semanais. ”
Artigo 4.° - As despesas decorrentes com a presente, correrao por conta de dota9oes
or9amentarias previstas, suplementadas se necessario.
Artigo 5.° - Esta Emenda entra em vigor na data de sua publica9ao, revogadas as disposi9oes
em contrario.
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PROPOSTA PE EMENDA MOPIFICATIVA N° CM / 2019 AO PROJETO
DE LEI COMPLEMENTAR N° 136 / 2019

exposicAo de motivos
Considerando que, legalmente, para a propositura de materia que tenha por
objeto assunto referente aos servidores publicos da Camara Municipal, compete a Mesa
Diretora a iniciativa de projetos e normatizafao.
Entendeu esta Comissao que, por simetria, deve tambem a Mesa Diretora ser
a responsavel por receber o Termo de Opfao emanado pelo servidor legislative.
Com isso, cumpre-se requisite necessario para dar mais transparencia e
legalidade ao Projeto de Lei Complementar ora em analise.
Sendo o que tinhamos a justificar, contamos com o apoio dos Nobres Pares,
para que possamos aprovar o presente Projeto de Lei Complementar.

Sala das Sessoes, 31 de outubro de 2019
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