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Reunião da Comissão de Obras, Saneamento, Ilabitação e

Transportes para tratar sobre os Projetos de Lei no 038,039 e 040' de

2021. Presidente - Vereador Clemar Biaggi' Relator - Vereador
Adilson Seixas e Revisor - Vereador Nenê Brito.

Aos vinte e seis dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, às treze horas, reuniram-se
na Sala "severino Silveira" da Câmara de Vereadores de Lavras do Sul, os Senhores Vereadores
integrantes da Comissão de Obras, Saneamento, Habitação e Transportes, Clemar Biaggi *
Presidente, Adilson Seixas - Relator e Nenê Brito - Revisoq para análise e emissão de Pareceres
referentes aos Projetos de Lei ne 038, 039 e 040, de 2021. Projeto de Lei ns 038 de 2021
"Autoriza contratação temporária de excepcional interesse público para manutenção dos serviços
de 01 (um) Pedreiro e 02 (dois) Operários pâÍa o 2s Distrito do Município de Lavras do Sul -
Ibaré.", Projeto de Lei ne 039 de 202l "Autoriza contratação temporária de excepcional interesse
público para manutenção dos serviços de 04 (quatro) Pedreiros, 04 (quatro) Operarios e 01 (um)
Operador de Máquinas na Secretaria Municipal de Obras e Transportes." e Projeto de Lei na 040
de 2A21 "Autottza contratação de carátu emergencial de 04 (quatro) Calceteiros para atuar na
Secretaria de Obras e Transportes pelo prazo de 06 (seis) mes.r.". Ab..ta a reunião pelo
Presidente da Comissão, foi dito que estâo em conformidade para tramitação os projetos de Lei.
Passada apalavra ao Relator para que fizesse a explanação sobre as matárias em pauta, relatou
que conforme exposições de motivos, as contratações pretendidas nos referidos piojetos de Lei
visam atender as demandas de obras que serâo executadas no município e no 2q Distrito ,Ibaré,no período estipulado no contrato emergencial, visto que o quadro de funcioniírios lotados nasecretaria Municipal de obras e Transportes não ,uprã u, dernandas dos serviços necessários.Em análise ao Projeto de Lei ns 040, a comissão de constituição, Justiça, segurança pública eDireitos Humanos e comissão de Indústria, comércio, Turismo, Finanças e orçamentodestacaram em seus Pareceres que o impacto financeiro anexado a este projeto refere-se àcontratação de 04 (quatro) Pedreiros e 04 (quatro) operários, os quais não são objetos dacontratação ora pretendida. considerando o- debáte realizado n.rL co*issão, segue emtramitação os referentes Projetos de Lei. Nada mais havendo a tratar, o presidente deu por
,T:ffir:.i"':jff::reunião, sendo tavrada 
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