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Reunião da Comissão de lndústria, Comércio,
'l-urismo, Financas e Orçatlento para tratar sobre

os Pro.ietos de Lei 85, 87- 92 e 96 de 202 t.

Aos catorze dias do mês de dezembro. do ano de dois mil e vinte e urn. às dez horas. na Sala Severino

Silveira da Clâmara de Vereadores de Lavras do Su[, situada à Rua Adão I-eireira da Silveira, trezentos

e noventa e seis, Bairro Centro" reuniranr- se os Senhores Vereadores da Comissão de Indústria,

Comércio, Turismo. Finanças e Orçamento, Dimm,v Alves- Presidente, Clemar Biaggi Rocha- Relator

e Renan Deiaban,- Revisor. para analisar e emitir Parecer aos Projetos de Lei 85,87, 92 e 9ó, qLre

objetiva "Autorização para corrtratação temporária de excepciotral itrteresse pirblico para manutençào

dos serviços de Enfermâgem na Secretaria de Saúde, durante a COVID- 19". "Autorização para

contratação temporária de Téçnico em Enferrnaqem". "Autorização para a alienação de bens moveis e

irnóveis" e. " Autorizaçào para Cessão de Uso Gratuito de Imóvel do Município'. Os Pro.ietos

apresentaram suas respectivas Exposições de Motivos. as estimativas dos impactos orçamentários-
financeiros para o período da contratação e. ainda" cleclaração do ordenador da despesa. demonstrando

existir recursos para execllção clas açôes pretendidas, quanto aos Projetos de Lei 92 e 96, também
vieram acompanhados dos Anexos. constando os bens móveis a serem alienados enr leilão. e
regrâmento pertinente a Cessão de Uso que se pretende [irmar. Da anáiise. a Comissão de Indústria.

Comércio. Turismo" Finanças e Orçamento entendeu que os Projetos de Lei são de interesse público e

estão em confbrmidade c.om os preceitos legais inerentes à espécie, verificados pela Assessoria Juríciica

desta Casa e a Comissão de Constituição e Justiça. não havenclo nenhllm vício que possa obstruir sua

aprovaÇão. Sem mais para ser tratado. foi encerrada a reurlião. lavrada ata e assinada pelos mellbros da

Comissão de Indústria, Comércio, Turismo. Finanças e Orçamento. Sala Severino Silveira, em l4 de
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