
ATA N' 05-2021
Rêunião da Comissão de lndústria. Comérciq Tuíismo,
Finanças e Orçamento pâm tratâr sobre os Projetos d€ Lei VinÍe
e Seis, Vinte e Sete e Trinta- kesidênt+ Vereador Dimmy
Alves, Relator- VereadoÍ Clemar Biagli e Revisor- Vereador
Neto Viana.

Aos doze dias do mês de abÍil de dois rnil e vinte e um, às dez hoús, na Sala Severino Silveira

da Câmara de vereadores de Lavrâs do Snl, situâdâ à Rua Adâo Toixeira da Silveir4 trezentos e

noventa e seis, Bairo Centro, reuniram- se os Seúores Veíeadores da Comissão de lndústria,

Comércio, Turismo, Pinanças e Orçamento, Vereador Dimmy Alves- Presidente, Vereador

ClemaÍ Bia8gi Rochâ- Relator, Vereador Neto Viana- Revisor, pam analisarem e emitirem

pâreceres sobre os Projetos de Lei Vinte e Seis, Vinte e Sete e Trintâ. O proisto de Lei Vinte e

Seis trouxe como objetivo prever dotação orçamentá.ia parâ reforma dâ sede da Secretâriâ de

Turismo. Indústria e Comércio, Cultura e Esporte, tal ação recuperdá paÍte do paúimónio

histórico cultural de üm prédio que tem câracteísticâs da aÍquitetura de mil novecentos e nove,

e ainda ,neihomÍá as condições de tÍabalho dos seÍvidoÍes que ali prestam seus serviços; já o
Projsto Vinte e Sete teve como idéia prinÇipal, a instrumentalização Íinaoceirs do Conselho
Municipâl de Desenvolvimento Rural para financianrento de atividades e empÍeendimentos
agropecuários de agÍicultorcs e pecuaristas farniliares com propriedades de, no máximo, um
módulo fiscal; por fim, o projeto de Lei Trinra, âpresentou exposição de ,notivos. constando as
unidades orçamenti.ias id€nÍificadás nâ t.ei Orçâmenriria AnuâI, o que se mostrou viávetjá que
â dotação a ser criada nâo coníou no Orçamento da Secrelaria Municipal de Administraçào,
sendo possivel a criação do crédito especial pretendido- hrfonnamm também o superávit do
exercício anterior, demonstrando ser suficiente para cobrir a despesa pretendidâ,/ criâção da
dotação pretôndidâ. Ápós esta Comissão analisâr as üzões apresentadas pêlo Executivo
Municipal e considerando o debate reâlizado, os nobres vereadores foram favoráveis quânto â
aprovação das proposições. Nadâ mais hâvendo a fatar, foi encerÍada a reuniào, lavÍadâ ata e
assinadâ pelos membros dâ Comissâo de trdústr,â. Conéroio. Turismo- Finançâs e Orçaluonto
Sala Severino Silveira- em
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dois mil e virte e um.
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