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Reunião dâ Comissão de lndústria, Comércio, Turismo,
Finanças e Orçâmento pam tratâr sobre os Projetos de Lei
Trinta e Três e Cinquenta. Prcsidente- Vereâdor Dimmy Alves,
Relator- Vereador Ádilson Seixas e Revisor- Vereador Renan
Delabary.

Aos dezesseis diâs do mês de abril de dois mil e vinte e um, às dez homs, na Sala Severino

Silveira da Câmara de Vereadores de Lavras do Sul, sihrada à Rua Àdão Teüeüa da Silveira,

trezeÍtos e noventa e seis. Bairro Centro, reuniram- se os Senhores Vereadores da Comjssío de

trdústri4 Comércio, Turismo, Finanças e Orçamento, Vereador Dimmy Alves- Presidente,

Vereador Adilson Seixas- Relator, VeÍeador Renan Delabary- Revisor, parâ analisarem e

emitirem pareceres sobre os Projetos de Lei Trinta e Tr€s e Cinquenta. O Projeto de tÊi Trinta e

Três dispõe sobÍe o Conselho Municipal de Acompanhamento de Controle Social do Fundo de

Manütenção e Desenvolvimento da Educaçâo Básica e de Vâlorização dos Profissionais da

Educagão. trouxe como finalidade â adequação neoessriria de Lavras do Sul aos termos da Lei

Federal Catorze Mil, Cento e Treze, de vinte e cinco de dezembro de dois mil e vinte, hâvendo

necessidade de revogâção da legislação municipal anterior qüe regia a matériâ e, âinda, que há

obrigâtoriedâde ao Münicípio em instituir órgão de gerêocia e fiscalizâÉo das vcÍbas federeis

repassadâs ahvés do Fundo de Manutençeo e Desenvolvimento da Educação Básica e de

Valorizaqão dos Profissionais da Educação. Apresentou também o regramento peÍinente quanto

à criação e at ibuições do Conselho. Já o Projeto de I-ei Cinquents teve como objetivo a

conbatâçâo em caráter emergencial de um profissional na área da FarÍxácia, pâra atuir na

Secretaria Municipal de Saúde, pelo periodo de doze mes€s, podendo ser rÊvogado antes do

prâzo estipulâdo; em sua justificativa dizia quc a necessidade da conúatação pretendida era

necessária em viúude do términô do contlato da profissional em abril, fâtor doterminafi1€ pal.d

se pod€Í mantff a fârmácia em funcionamento € atender âos munícipes que dependem de

medicamentos dispensados pela FaÍmácia Básica do Municipio, solicitsrâfi que o pÍojeto em

comenlo fosse votado em caráter de urgênciâ- Além dos motivos expostos, o projeto em qucstiio

veio acompaúado da estimstivâ do impacto orçamentirio- financ€im e declaração do

ordenâdor de despe§4 demonstrando que existem tecursos para execução da açâo. Após estâ

Comissão analisar as razões apresentadas pelo Executivo Münicipal e comiderando o debate

realizâdo. os nobres vereadorcs foram favoráveis quanto à aprovação dâs pmposições. Nadâ

mais havendo a tratáÍ, loi encerrada a reuniâo, lavrada aIâ e assinada pelos membros da

Comissão de Indústria, Comércio, Turismo, Finanças e Orçamento. Salô Severino Silveirâ" em

deT,esseis de âbril de dois mil e vinte e utn.
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