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ATA No 16/2020
Reuniâo dâ Comissão de Indústria, Comércio, Turismo,
Finanças e OÍçsúento. Presidente - Vereadorâ Rosane
Costa, Relatora - Vereadora Eva TeixeiÍâ Mesa Prates e
Revisor - Vcreador Eduatdo Luongo.

Aos quatÍo dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, às íove horas c tnnta
úinutos, reuniram-se na "Sala Severino Silveira" da Câmara de Ver€adores de Lavras do
Sul, os Seflhores Vereadores inlegrantes da Comissão de lndústria, Comércio, Turismo-
Finançâs c OÍçamcnto,Vereadora Rosane Costa Presidcnte, Vercadora Eva Mesa- Rçlalora
e Vereador Eduardo Luongo - Revisor, para análise do Proieto de Lei n'37. de 2020. de
autoria do Poder Bxecutivo, com a seguinte Ementa: "Estima rçceita e fixa a despesa do
Municipio de Lavras do Sul para o exercício financeiro de 2021. A materia eür análise
tramita nesta Casa Legislativa. por iniciativa do Prefeito Municipal, sob a forma de Projeto
de Lei, tendo como objetivo €stimar receita e fi:<ar a despesa do MroiÇípio dç Lavras do Sul
para o exercicio financeiro de 2021. Atraves da Ernenda Constitucional n'86, de l7 de
março de 2015, em seu § 9'do art. 166, que dispõe sobre as emendas individuais ao projcto
de lei orçamentária serão aprovadas no limile de 1,2% (um inteiro e dois décimos por
cento) da receiía co.rente líquida prevista no projeto encamiúado pelo Poder Executivo,
sendo que a metade deste percentual será destinada a ações e serviços pÍrblicos de saúde e
através da Emenda Constitucionâl n" 100, de 26 dejunho de 2019. que altera os artigos 165

e 166 da Constituição Federal. As emendas coletivas também são de execução obÍigatória e

corresponderão a l7o da Receita Corrente Liquida, para execução no ano subsequente. Em
estudo ao PL em questão constatou-se a necessidade de apresentaçâo de Emenda Adttiva,
âcrescentando o art. 1,1 ao Projeto de Lei- este com a seguinte redação: Art. 14. Esta lei entra
em vigor na data dâ sü púlicaÇão. Nada lnais havendo a tratar, a Presidente encerrou a
prcsente rcunião, sendo digitado Parecer incluindo as emendas, Individuais e de Bancada
apresentadas através de oficio à Comissão e após lavrada esta Ata que segue assinada p€los
VeroadoÍes integmntes da Comissâo.

Sala Severino Silveira- em 4 de dezembro de 2020.
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