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•0 PODER DO POVO A SERVIÇO DO CIDADÃO.

CÂMARA MUNiczpAL DE sMrcmlGSÃaDE FINANCAS E oRCAwiENTo

APROVA::P:RSU3NA:N4[:„::::°E:°jãri

p:m!ONNDOpcyR_X_E:M`ii_ ASSUNTO:    Projeto   de   Lei    n°   002/2021
Dispõe     sobre     as     Diretrizes     para     a
Elaboração   da   Lei   Orçamentária   para   o
Exercício de 2022 e da outras providencias

AUTOR: PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

PARECER N° 001/21 - Favorável sem Alterações.

RELATOR - ELIZEU GOIVIES DE AVIZ.

MATÉRIWPROCEDÊNCIA:  Tendo  esta  Comissão  recebido  o  Projeto  de  Lei  acima  citado,
que  após  análise  da  matéria,  conclui-se  que  o  projeto  foi  elaborado  de  forma  técnica  e
respeitando  a  Constituição  Federal  e  ainda,  atende  ao  estatuído  quanto  a  sua  origem  e
tramitação,  nos termos do regimento intemo desta  Casa  Legislativa.  Esta comissão verificou
que  não  há  necessidade  de  ser  feita  opor(unamente  nenhuma  emenda  que  venha  trazer
alteração  ou  modificação  ao  referido  projeto  em  tela,  bem  como  mantém  o  percentual  de
suplementação de 50% no orçamento outrora pedido pelo Poder executivo.

VOTO  DO  RELATOR:  Em  face  das  razões  acima  exposta  e  por  estar de  acordo  com  os
demais membros da comissão, considerando que o projeto em tela respefta os pressupostos
da  legalidade,  constitucionalidade  e  de  técnica  Legislativa  o  voto  deste  pelator  é  favorável
pela aprovação ao Projeto de lei n° 002/2021  do dia 28 de abril de 2021, que Dispõesobm
as  Diretrizes  para  a  Elaboração da  Lei  Orçamentária  para  o  Exercício de  2022  e da  o
providencias.

VOTO DA COMISSÃO:  Por está de comum acordo com o voto do Relator, esta
favorável na integra ao projeto em tela. Todavia, cabe ao Soberano Plenário a decisão fin

Sala das Comissões,15 Junho de 2021.
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