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ATA NA. 22

Audiência Pública- Apresentação da Lei de

Diretrizes Orçamentárias

Aos vinte e sete dias do mês de setembro, do ano de dois mil e vinte e um, às dez horas, na

Sala Severino Silveira da Càmara de Vereadores de Lavras do Sul, situada à Rua Adão

Teixeira da Silveira, trezentos e noventa e seis, Bairro Centro, realizou- se Audiência Pública

da Comissão de Indústria, Comércio, Turismo, Finanças e Orçamento, composta pelos

Senhores Vereadores: Dimmy Alves- Presidente, Adilson Seixas- Relator Suplente e Renan

Delabary- Revisor, com o objetivo de apresentar o Projeto de Lei 79-2021, que Dispõe sobre

as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2022. A Audiôncia contou com a

presença de segmentos da comunidade, çonforme a lista de presença que faz parte integrante

desta Ata. lniciou-se a Audiência, com a palavra do Presidente da Comissão, que saudou e

agradeceu a presença de todos, e logo, explanou sobre essa fase importante de discussão e a

participação popular, que a Lei de Diretrizes Orçamentárias serve como um ajuste anual das

metas colocadas pelo Plano Plurianual; convidou a Senhora Cláudia Prestes Ferreira,

Secretária Municipal de Finanças, que apresentou de forma sucinta a matéria. Após

apresentação, o Presidente da Comissão frizou que no Projeto de Lei estão presentes todos os

pressupostos e documentos que permitem a tramitação no Poder Legislativo e colocou a

palavra à disposição para esclarecimento de dúvidas que foram sanadas pela Secretária de

Finanças. Sem mais para ser tratado, foi encerrada a Audiência Pública, assinada

pelos presentes. Sala Seve'rino Silveira, em27 de
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Lista de Presença

Audiência Pública, para apresentar o Projeto de Lei 79-2021, que Dispõe sobre as

Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2022, dia 27 de setembro, às

10h, na Câmara de Vereadores.
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