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ATA No. 23-2021
Audiência Pública- Avaliação das Metas do 2" Quadrimestre de

2021.

Aos vinte e nove dias do mês de setembro, do ano de dois mil e vinte e um. às nove 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, Baimo 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 apresentação clo RELATORIO DE AVALIAÇÃO DAS METAS
FISCAIS DO 2" QUADRIMESTRE DE 2021, a Audiência contou aom a presença de

segmentos da çomunidade, conforme a lista de presença que faz parte integrante desta Ata.

Dando início aos trabalhos, o Presidente da Comissão agradeceu a presença de todos, passando

a palavra à Senhora Jéssica Martins da Fontoura, Técnica Contábil do Executivo Municipal, que

deu início à apresentação do Relatório proposto. Após concluir a explanação do relatório, a

Técnica Contábil fez a leitura conelusiva do relatório, que conforme os resultados apresentados

as metas de arrecadação não foram atingidas, porém a despesa executada se manteve abaixo do
projetado e considerando todas as fontes de recursos assim houve equilíbrio entre a receita e a
despesa, sendo que os limites constitucionais em Saúde e Despesas com Pessoal foram
atendidos. Após o Presidente da Comissão colocou apalavra à disposição para esclarecimento
de dúvidas que foram sanadas pela Secretária de Finanças, Senhora Cláudia Ferreira. O
RelatÓrio completo encortra- se à disposigão, com todos os dados a quenr tenha interesse em
analisá-lo. Sem mais para ser tratado, foi encerrada a Audiência Pública, devendo ser lavrada
esta Ata. que vai assinada pelos Vereadores da Comissão de Indústri4 Comércio, Turismo,
Finanças e e pelos demais que desejarem.

Relator -)
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AUDIENCIA rúnr,rc.c. ArRESENT.c.ÇÃo Do RELAToRIo DE AVALIAÇAo DAS METAS
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