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LAVRAS DO SUL

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

cÃuana DE VEREADoRES COM'S§ÂO PERMAT.'ENTE
INDU ST RIA, COMERC'O, T U R BM A

F'NANÇAS E ORÇAMENIO ILEGTSLATURA 2021/2O24

ATA N9.17

Reunião da Comissão de tndústria, Comércio,
Turismo, Finanças e Orçamento para tratar
sobre os Projetos de Lei 72 e 73-2021.

Aos dezenove dias do mês de agosto, do ano de dois mil e vinte e um, às dez horas, na Sala
Severino Silveira da Càmaru 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 aos Projetos de Lei 72 e 73-2A21, postulando
respectivamente, Autorização para contratação temporária de excepcional interesse público
para manutenção dos serviços de um Professor de Educação Fisica- vinte horas e três
Professores da Educação Especial- vinte horas, para atender nas Escolas da Rede Municipal
de Ensino e, Autorização para contratação temporária de excepcional interesse público para
manutenção dos serviços de: quatro Professores de Educação Infantil- vinte horas, cinco
Professores de Anos Iniciais- vinte horas, dezesseis Professores de Anos Finais- vinte horas,
sendo dois para área de português, dois área de matemática, dois área de ciências, dois área de
geografia, dois iárea de história, dois área de educação artística, dois área de religião, dois área
de inglês; vinte e três Monitores- quarenta horas, Vinte Serventes- Merendeiras- quarenta
horas, sete Motoristas- quarenta horas e dois Psicólogos- vinte horas, para atender a Rede
Municipal de Ensino. A Comissão de Indústria, Comércio, Turismo, Finanças e Orçamento,
após analisar as Exposições de Motivos, bem como as peças orçamentárias e os Pareceres
Informativos da Assessoria Jurídica desta Casa, entendeu que as contratações são de real
interesse público e não possuem nenhum vício que possa obstruir suas aprovações. Nada mais
havendo atratar, foi encerrada a reunião, lavrada ata e assinada pelos membros da Comissão
de lndústria, C Finanças e Orçamento. Sala Severino Silveira, em 19 de
agosto de
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