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PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
LAVRAS DO SUL-RS

ATA no 3nA2l
Reunião da Comissão de Obras, Saneamento, Habitação e

Transportes parâ tratar sobre o Projeto de Lei no 059, de 2021.

Presidente - vereador clemar Biaggi, Relator - vereador Adilson
Seixas e Revisor - Vereador Nenê Brito.

Aos trinta e um dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, àrs quinze horas, reuniram-
se na Sala "severino Silveira" da Càmara de Vereadores de Lavras do Sul, os Seúores
Vereadores integrantes da Comissão de Obras, Saneamento, Habitação e Transportes, Clemar
Biaggi - Presidente, Adilson Seixas - Relator e Nenê Brito - Revisor, para análise e emissão de

Parecer referente ao Projeto de Lei na 059, de 2021. Projeto de Lei ne 059 de 2021 "Institui
campanha municipal de incentivo à transferência e emplacamento de veículos automotores
licenciados em outros entes federativos, no município de Lavras do Sul-RS, visando o aumento
na participação da arrecadação do imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores
IPVA.". Aberta a rsunião pelo Presidente da Comissão, foi dito que está em conformidade para
tramitação o Projeto de Lei. Passada apalavra ao Relator para que fizesse a explanação sobre a
matéria em pauta, relatou que conforme exposição de motivos, a instituição da campanha tem
por objetivo incentivar os proprietários de veículos que estejam iicenciados em outras cidades,
mas domiciliados em Lavras do Sul, a transferir seu registro para nosso município, através do
pagamento, pelo Poder Executivo, das taxas de transferência do veículo. De acordo com o
Parecer Informativo ne 04912021 do Assessor Jurídico desta Casa Legislativ4 destaca-se que o
projeto de lei em epígrafe atende aos requisitos legais inerentes a espécie. Considerando o dãbate
realizada nesta Comissão, segue em tramitação o referente Projeto de Lei. Nada mais havendo a
tratar, o Presidente deu por encerrada a presente reunião, sendo lavrada esta ata que segue
assinada pelos Vereadores integrantes da Comissão.

SALA SEVERINO SILVEIRA, EM 31 DE MAIO DE2O2I.
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