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TERRA DA MANGA 

PARECER DA COMISSAO PERMANENTE DE FINANçAs, 0RçAMEr'JTo, 

EDUCAçAO, SAUDE, MOO AMBIENTE, ESPORTE E CULTURA 

Projeto de Lei no 009/2021 - EXECUTIVO 

EMENTA: "DispOe sobre abertura de crédito 

.especial na lei orçamentária no 4681, de 26 de 

outubro de 2020" 

Educação, SaCide, Melo 

om base nos artigos 71 e 

apreciar o projeto acirna 

na Casa Legislativa no dia 

do para parecer na sessão 

Tiatéria busca autorizaçào 

e R$ 150.086,44, para a 

erial do consumo e realização da 

provenientes de saldo financeiro 

'Federal - Ministerio da Economia 

Acómpanha o projeto oficio da Secretária Municipal de Cultura e Turismo 

apontando 0 segmento, descriçäo, valor e caractetizaçäo do investimento que seth 

feito corn o valor apontado acirna; espelho razäon aalitico e conciliaçäo bancária. 

0 projeto ainda altera os Anexos II e Ill do Piano Plurianual - Lei no 4433/17, de 

26/09/2017; e, Anexos V e VI da Lei de Diretrizes Orçarnentárias - LDO 2020 - Lei no 

4658, de 23/06/2020 e suas psteriores alteraçöes. 

Assirn, a cornissAo entende que o p role to d  tel no 009/2021, do Executivo, 

está apto para ser apreciado pelo Plenário, devend a po de e conveniência ser 

anatisado por cada Vereador. 

ESTE E 0 NOSSO PARECER. 

Jardinópolis, 19 de fever 	 / 

Relator: 
	

LO CERIMONIAL) 

paragratg.jraq artigo ii ac :tteglrnento II 

mencionado, de autoria do Chefe do Executivo, 

09/02/202 1 (terca-feira), corn cuênc'a ac ,  Plena 

ordinaria realizada em 18/02/2 i-(quinta-feira) 

A necessudade esta estampada na men 

leguslatuva para uncluir na atual peça orçament 

Secretarua,Munucupal de Cultura e Turusmo (thfuc 

Semana Municipal do Livro Leitura e bibliqteca Joo Batista B 

cr '0 edito sera coberto por rneio de rei 

dusponueI 	exercicio de 2020, oriundo do G 

(emerida especial no 31350009— Deputado Federal Arlindo Ct 

e ca 

e  

DO 

Presidente: DAL SIQUEIRA 


