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VEREADOR FELIPE CAMOZZATO (NOVO) – Comunicação de 

Líder: Muito obrigado, Ver. Alvoni Medina, quero saudar os colegas 

vereadores e o público que nos assiste. Gostaria de fazer esta fala 

destinada aos meus colegas vereadores, porque, ao que tudo indica, 

relatarei o orçamento do próximo ano e há muitas dúvidas surgindo 

sobre as apresentações de emendas – até o Ver. Bosco conversava 

comigo um pouco antes a esse respeito, a Paula, assessora do Ver. 

Wambert, também. Este será o primeiro ano em que nós teremos as 

emendas impositivas na nossa Lei Orçamentária Anual. Considerando isso, juntamente 

com o presidente da CEFOR, Airto Ferronato, eu, como vice-presidente, que já relatei 

orçamento no passado, estou fazendo um documento para orientar os colegas 

vereadores e suas assessorias a elaborar e apresentar as emendas, para que nós 

possamos ter uma melhor organização na apreciação disso. Nós vamos apresentar 

diretrizes para apreciação das emendas da Lei Orçamentária, especialmente as 

impositivas; esse documento vai ser enviado, até amanhã, para todos os gabinetes, 

através do SEI, então peço que todas as assessorias e vereadores fiquem atentos para 

que recebam essa nota técnica com as orientações antes de apresentar suas emendas. A 

partir disso, nós poderemos, então, ter uma melhor organização até da votação das 

emendas impositivas e não impositivas. É importante destacar que a própria organização 

e essa sistemática foram uma composição junto com a equipe técnica da Fazenda, que 

tem nos ajudado e também construído, com sugestões e orientações, a melhor forma de 

conduzirmos a matéria, que é, sim, uma novidade para todos nós. Então, para que nós 

tenhamos o menor nível de confusão, de falta de informações ou de qualquer tipo de 

problemática que possa comprometer os prazos da nossa votação, a gente resolveu 

enviar essa orientação, até amanhã, a todos os gabinetes. 

É importante destacar também que avisarei ao nosso presidente da CEFOR que nós 

estabeleceremos dia 11, segunda-feira, como prazo de envio das emendas, para que nós 

possamos, até dia 22, entregar o relatório para que, no início de dezembro, seja votada a 

Lei Orçamentária.  

Pela atenção de todos, obrigado. Fico à disposição, junto com a minha equipe. 

(Texto sem revisão final.) 


