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ATA N'. 30-202t
Audiência Pública- Apresentação da Proposta da Despesa
e da Receita Orçamentária Anual para o ano de 2022-

Aos virúe e dois dias do mês de novembro, do ano de dois mil e vinte e um, às clez

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, Clemar

Biaggi - Relator e Renan Delabary- Revisor, com o objetivo de debater com entidades e

a população a Proposta de Lei Orçamentária para o ano de 2022. A Audiência contotr

com a presença de segmentos da comunidade, conforme a lista de presenças que faz

parte integrante desta Ata. Iniciou-se a Audiência, com a palavra do Presidente da

Comissâo, que saudou e agradeceu a presença de todos, logo, passou a palavra à
Senhorita Maria Isabel Machado Simões, Assessora de Bancada do Legislativo
Municipal, que prontamente leu o Parecer Informativo n". 08112021 da Assessoria

Jurídica desta Casa Legislativa referente ao Projeto de Lei 9l-2021, que "Dispõe sobre a

Lei Orçamentária paru o Exercício Financeiro de 2022, estimando as receitas e f,rxando

as despesas em R$ 64.485.000,00 (sessenta e quatro miihões, quatrocentos e oitenta e
cinco mil reais)". O Presidente ressaltou que a LOA reserva o valor R$ 440.274,80
(Quatrocentos e quarenta mil, duzentos e setenta e quatro reais com oitenta centavos)

para as emendas impositivas individuais, que perfaz R$ 48.919,40 (Quarenta e oito mil,
novecentos e dezenove reais com quarenta centavos) para cada Vereador, com a

destinação obrigatória de 50o/o desse valor para ações em serviços público de saúde, e,

uma emenda por Bancada, sendo R$ 73.379,19 (Setenta e três mil, trezentos e setenta e

nove reais com dezenove centavos), totaiizando R$ 366.895,98 (Trezentos e sessenta e

seis mil, oitocentos e noventa e cinco reais com noventa e oito centavos). Ainda
lembrou, que de acordo com o cronograma de tramitação da LOA na Câmara Municipal
de Vereadores? o pÍazo para a apresentação de emendas deverá ocoÍrer até o dia 03

(três) de dezembro, depois disso, a Comissão elaborará o parecer definitivo, que

ingressará na Ordem do Dia de 06 (seis) de dezembro para apreciação pelo plenário da

Casa, retor:nando o Projeto ao Executivo Municipal para Sanção em 07 (sete) de

dezembro. Após as explanações, o Presidente coiocou a palavra à disposição dos
presentes, que se manifestaram e sanâram suas dúvidas. Sem mais para ser tratado, Íbi
encerrada a

presentes. v
Audiência Pública, devendo ser
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Lista de Presenças

Audiência Pública, para apresentar o Projeto de Lei 91-2021. que "Dispõe sobre a Lei

Orçamentária para o Exercício Financeiro de 2022. estimando as Íeceitas e Íixando as

despesas em R$ 64.485.000.00 (sessenta e quatro milhões, quatrocentos e oitenta e

cinco mil reais)", dia22 de novembro, às 10h, na Câmara de Vereadores.
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