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Reuniao a" comit'aã d; Constituiçâo e Jnstiça' segurança Públicâ e

oi""i"" 
'"iito" '"á 

ttat"r tobt" os Projctos de Lei í" 002' 003'

020, 0'?2 
" 
ô;;;;2üi pi""ia"nt" - v-"t"aaor Djmnrv Alvês' Relator

- v"""taot ' ii"on Seixàs e Revi§or - VcreâdoÍ NeÍo ViâEs'

Aos vinte e dois dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e uln'.às dcz horas' reuniram-se

nâ sâla "severino silreira" aa camara ãe Vereadores de Lavras do Sul' os Senhorcs Vereadores

ihrêorenrêc .lâ comissão Je (onstíuiçâo e Jusriça' Segurança Püblica e Direitos Humanos'

;i;i;;';i,; l;;'ilãn,..-eàil'o" Seixas - Relator' Ncto Viana - Revisor' junlamente com a

ãli-L,irãiJ1"ai,.iã;;;;;;;;, i;"."' Finatrças e orçamento e comissão de saúde' Meio

À.-i'i*", ã".-r"- Animal e Assistência'social, para análise dos projetos de Lei ne 002, 003,

;;;;:õ;'"-o;1ã" ZOZ|. eroi"to de Lei nq 002 de 2o2r -Auroriza contratação temponíria de

Fonoaudióloso {a}.". Proieto de Ler no 003 de 2021 "Autoriza contratação temporária de

;;;'"";[;;i?;,;.; ;;úi; p*" manutençào dos serviços de Énfemasem ra secretaria de

iá,ià'", árr-t" 
" 

COVi-19.-, p;ojero de Lei ne 020 de 202l..Auroriza contatação temporária d€

"*""p"ionot 
inreress€ público pam manutenção dos serviços de Biólogo (a) na Secretaria

úunicipal de Meio Amtiente.'', Pro.;eto de Lei ne 022 de 2O2l "Auloriza contÍatação tempoituia

à" 
"rcáp"iona 

interesse público paÉ manutenção dos serviços de 04 (quatro) Pedreiros' 04

(quato) Opcrtirios e 01 (um) Opeúdor de Máquinas na Secretaria Muricipal d§ Obra§ e

it-.pá.r".." e froj"to de Lei nq OZI ae ZOZ| "Autoriza contratação temporáriâ de excepcional

intere;se público para manutenção dos serviços de 0l (um) Pedreiro e 02 (dois) para o 2e Distrito

do Mrmi;ípio de Lavras do Sul - Ibaré.". AbeÍia a reuniâo pelo Prcsidente da Comissão, foÍam

debaddos os Proietos em análise, onde, em acordo com as de mais Comissôes presentes, baseado

no AÍ. 149. Parámafo Únic,.r do Regimento Intemo desta Casa Legislativa, foi encaminhado

Memorando nq 01/2021 à Seúora Cilda SaÍaiv& Técnica Conúbil da CâmâÉ de Vereadores,

solicitando que fosse 1àito contato com a Secretaria Competente da Prefeitura Municipal pam

análise aos Impactos Finânceiros dos refereDtes Projetos de Lei, visto que esta Comissão
verificou divergência nos valores corespondentes a um Projeto de Lei. pelo menos. Nada mais
havendo a tratar, o Presidente deu pm encerrada a presente reunião, sendo lavrada esta ata que
segue assinada pelos Vereadorcs integrarúes da Coüissão.
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