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pRoJETo DE RESoLU(;Ão N" -1O ,DE 2019.

Âltcra a l{csolução n" 1, dc 2015 (Dispric sobre a

Estrutura Organizacional e o Plano de Carreira, Cargos
e Yencirnentos da Câmara \'Íunicipal de Cascar.el).

CÂillARA MUHiCIPAL DÊ CÀSCAVEL
'ev^t t ( t t9Recebi a)

c o
Àrt, 1" Altcra a descrição do cargo dc Cootdcnador da Fl,scola do l-cgrslativo constânte flo

Ancxo Vll da l{esolução n" 1, de 2015 que passa a vigotat com a seguinte redação:

ÂNE,XO VII
oescRrçÀo Dos cARGOS

'COORDEN,\DOR D^ ESCOLT\ DO LEGISL:\TI\rO"
Atribuições: Coordenar e propor as atividades da lr-scola do Lcgislatrvo c t()maÍ as

providências necessárias ao seu funcionamento; representar a Escola do Legislativo
petante â Nlesa Diretora e demais insdtuiçôes públicas ou priradas que quenam partrcipar
das ações da Escola; propor à rJclibctação do Prcsidcntc da Câmata, pot mcio dc tclatirrio
anual as ações cotn suas despcsas otçamcntádas a sctcm dcscnvolvidas pela Escola do
Lcgislatl'o; assilar juntamente com o Presidente da Cámara os cetificados e, por
iniciativa própria, os demais atos internos propostos pela Escola do Legislauvo; propot,
anal-isar, aprovar e expedir, por meio de parecetes, a lrab rdade clos cursos, progrâmâs e

evelr.tos que serão oferecidos pela escola; expôr ao Presidente da Câmara, por rneio dc
rclatririos tócnicos a viabilidadc tócnica dc profcssorcs c instutores que minisuarào aulas

perante a Escola.

Dispensado do Registro de Ponto
Citau dc llscolaridadc: Flnsino Supcrior Complcto

Art, 2" Esta Resolução entta em vigor a partir da data de sua publicaçào ()ficial

Palácio Josó Neves Iiormighi , ó7" aniversário dc (lascavcl.

Em 19 de julho de 2019,
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Valdec Alcântara Paulo Potto
Vereador/PCdol)

Parra
\rereador/MDB\rcrcaclor/PSL
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r\ Câmata Nlunicipal de Cascavel, Estado do Pataná, aprova:
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.Justificadva

O prescntc projeto de rcsoluçào visa adequar à descrição do cargo de
Coordenador da Escola do Lcgrslativo as necessidades oriundas das próprias atribúçt)cs a seÍem
desenvolvidas pelo (a) sen'rdot (a) nelc invesudo.

Como se pode obsen'ar na desctiçào das atribüçõcs, a Cootdenação da Escola,
pata efetivação de proietos, realiza inúmcras atividades e tcuniôes, mútas vezcs extetnameflte, âté

mesmo cm período notutno. À obngatoricdade de registro dc ponto inviabiJrza mútos dos
compromissos, consoânte suas atibúções.

Áinda, ressalta-se que, a Coordcnacào está diÍetâmentc üga<1a à Presidência, scndo
cargo de sua confiança, pot isso o Prcsidente desta Casa mantém-se infotmado de todos os trabalh<is,
intctnos e exteÍnos rcalizados pela Escola.

Desta fcita, submetemos á aprecnção dos Nolrtcs Edis, contando com suâ

compreensão c seu apoio para a apror.açào da matéria.
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