
PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 001/2023 

 

 

 

ALTERA A CARGA HORÁRIA E PADRÃO 

REFERENCIAL DO CARGO DE DIRETOR DO 

PROJETO VEREADOR MIRIM E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

 

A Mesa Diretora do Poder Legislativo Municipal de Pinhal, Estado do Rio 

Grande do Sul, que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 

propõe: 

 

Art. 1º - Altera no âmbito da Câmara Municipal de Vereadores de 

Pinhal/RS a Carga Horária do cargo de Diretor do Projeto Vereador Mirim para 20 

horas semanais e o padrão de vencimento para a Categoria “C” constante no Anexo II 

e conforme Art. 27, II da Lei nº 2.718 de 14 de novembro de 2017. 

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação retroagindo seus 

efeitos a 1º de janeiro de 2023. 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

 

Fazem-se necessários os ajustes acima para que cada setor e servidor possa 

desempenhar da melhor forma possível suas tarefas em prol do serviço público.  

Em virtude do aumento do número de Sessões dos Vereadores mirins, que 

passou de encontros bimestrais para mensais, conforme a Resolução nº 001/2023, e 

consequentemente existirem mais tarefas e trabalhos, faz-se necessário aumentar a 

carga horária da Coordenadora do projeto dos Vereadores Mirins, e, 

consequentemente, de seus vencimentos, uma vez que terá um aumento considerável 

de trabalhos a serem prestados para o desenvolvimento do projeto. 



Assim, pedimos o entendimento dos demais Vereadores e pleiteamos a 

aprovação do presente projeto a fim de que possamos continuar prestando um serviço 

de qualidade aos nossos munícipes, em especial às crianças que participam do projeto. 

 
 

Câmara Municipal de Vereadores de Pinhal, RS, aos 11 dias do mês de janeiro de 

2023. 
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