
ESTADO DO RIO GRANDE DO SI,IL
CÂMAR,A MTINICIPAL DE VEREADORES _ LAVRAS DO ST]LiRS

COMISSÃO DE INDÚS'TRIA, COMÉRCIO, ruRISMO,
FIAIÁNÇÁS E ORÇAMENTO

PODER LEGÍSLATIVO
CÂMARA MT,MCIPAL DE VEREADORES
LAVRAS DO SUL. RS

Aos doze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, às onze horas, reuniram-se na
"Sala Severino Silveira" da Câmara de Vereadores de Lavras do Sul. os Seúores Vereadores
integÉntes da Comissão de Indúst a, Comércio, Tudsmo, Finanças e Orçamento, Vereadora
Rosane Costa- Presidente, Vereadora Eva Mesa- Relatora e Vereador Eduardo Luongo _

Revisor, para análise e emissão do pareccr de Admissibilidade âo projeto de Lei n. 31, de
2020, de autoria do poder Executivo. O projeto de Lei tem a seguiná Ementa: ,.Estima 

a
Receita e fi\a a Despesa do Munrcipio de Lavms do Sul para o Exe;icio Financeiro de 2021,,.

1.1^1.^.i1",,11 
venticou-se quc o projeto de Ler atende os precertos consrituctonars quanlo anrcJatrva. esta de natureza Dnvatjva do Executivo Municipal. O pL vem acompanhado deoÍic,o GP 201/2020. parecei, Ata e Lista de presençai áelã*iaã ão Cr^"1f," Municipal deEducação, Ata do Conselho À,,{unr..ipat de Saúde, parecer ã; R"p§';; de reunião doc.onselho_Municipar de Meio Ambiente, parecer do FUNDEB. n"*-ruç"à 

"'atu 
do conseihoMunicipal de Assistência social- AÍa da Auaie""i, p.iur,ca J"Iir"iã"pJI"JÉ*'"crtiuo vunicipule Lista de pÍesenças e parecer da Assessoriâ Juridica do poder Législativo. por apresentartodos os preceitos legais e constituciônais, esta Comissâo uprar"n,u "nui"""i 

Jiwrdrel pelaotthissibitidade do proieto de Ler n 37/2120. Apó, ;;;;;r:;;;-rúrisJ ji'rro;eto 
ae r_ei n"iq/2020, com a seguinre emenra: Homologa á;.ffi;;";;f,".r"trllàr,irio ut".to 

"
tncorporado ao orçamenlo de 20.r() nnr meio;o d..*,o ," ;;18. ;, ;..ãIàr.,, a. 

";,rrçao
de calamrdade púbtica. O proiero de i ei esrá em conformidade co, ãr.pià.Jia" .o^,,r*,o*i,
: i::?"r'. ;'iil?;,",Tfi""Hf;l*j'': ^:*',",.'" 

1,,,ã"à. i"i""àã.,'.',Jl a-" con,,,,,irao
o Boterim fecnico 5 Z fô;;;;"8#;r..1:los 

lécnrcos anahsados por esra Comrssâo Conforme
abenura de 

"r"a,,o, 
.*-,ir-ãràííyjl";""uu.". 

PeÍin Advogados. a indicaçào d. ,..,nro. po,u
prcscindc da inaicaçao ae i"",,L^i* "f::::T::9:.5 crediros suplemenrares e especrârs,
rratar. a Presrdente e-n"."r, ,-,.r"ii'"" 

a conclu§ao dos PaÍeceres. nada rn3l5 h2,nqr6a a
Vereadores in,agrunr", ja C-oilr,*,,,"o, 

sendu lavrada esla ata que segue assrnada pelos

ATÀ No l5/2020
Reuniâo da Comissão de lndústria, Comércio,
'Iurismo, Í'inanças e Orçamento. Presidente -
Vcreadora Rosâne Costa, Relâtora - Vereadora E\'a
'I'eixeirs NIesâ Prâtes e Revisor - Vereatlor Eduardo
I-uongo.

Sala Severino Silvei ra, eln l2 de novembro de 2020
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