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Reunião da Comissão de Indústria, Comércio, Turismo,
Finanças e Orçamento para tratar sobre os Projetos de Lei
Trinta e Sete, Trinta e Oito, Trinta e Nove; Quarenta; Quarenta
e Sete; Quarenta e Oito; Quarenta e Nove; Cinquenta e um e,
Cinquenta e dois. Presidente- Vereador Dimmy Alves, Relator-
Vereador Clemar Biaggi Rocha e Revisor- Vereador Renan
Delabary.

Aos vinte e dois dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, às dez horas, na Sala Severino

Silveira da Câmara de Vereadores de Lavras do Sul, situada à Rua Adão Teixeira da Silveira,

trezentos e noventa e seis, Bairro Centro, reuniram- se os Senhores Vereadores da Comissão de

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

Vereador Clemar Biaggi Rocha- Relator e Vereador Renan Delabary- Revisor, para analisarem

e emitirem pareceres sobre os Projetos de Lei Trinta e Sete, Trinta e Oito, Trinta e Nove;

Quarenta; Quarenta e Sete; Quarenta e Oito; Quarenta e Nove; Cinquenta e um e, Cinquenta e

dois, para autorizar o Poder Executivo Municipal a contratar um profissional na iárea de

biologia; um pedreiro e dois operários para fins de suprir as necessidades da Subprefeitura do

Ibaré; quatro pedreiros, quatro operários,um operador de máquinas e quatro calceteiros para

atuarem na Secretaria Municipal de Obras e Transportes; um profissional na irea de psicologia,

quatro profissionais Técnicos de Enfermagem e um profissional na área de enfermagem para

atuarem na Secretaria Municipal de Saúde; dois profissionais na área de enfermagem para o

SAMU e um profissional na ârea de Odontologia. Indicaram as unidades orçamentárias que

suportarão as despesas decorrentes das contratações pretendidas, apresentadas através das

estimativas dos impactos orçamentários- financeiros, que demonstraram haver recursos

disponíveis para as execuções de tais ações. Após esta Comissão analisar as razões expostâs

pelo Executivo Municipal e çonsiderando o debate realizado, os nobres vereadores foram

favoráveis quanto à aprovação das proposições. Nada mais havendo atratar, foi encerrada a

reunião, lavrada ata e assinada pelos membros da Comissão de Indústria, Comércio, Turismo,

Finanças e Severino em vinte e dois de abril de dois mil e vinte e um
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