ATA DA 5ª AUDIÊNCIA PÚBLICA, DA 12ª LEGISLATURA,
EM 31 DE AGOSTO DE 2015
Aos trinta e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e
quinze, às dezoito horas e trinta minutos, no Plenário
Arnio
Arnildo
Scherer,
reuniu-se
a
Comissão
de
Constituição e Justiça em Audiência Pública, sob a
Presidência do Vereador Carlos Rivelino Karloh, com a
presença do Vereador Sarafago Pinto Neri (em licença do
cargo), para discussão do Projeto de Lei do Executivo nº
050/15 que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o
ano 2016. O Presidente declarou aberta a Audiência fazendo
uma breve explanação sobre a realização dessa Audiência
Pública pelo Legislativo Municipal, em parceria com o
Executivo
Municipal,
para
que
os
cidadãos
sejam
consultados sobre o que pretendem que seja realizado em
termos de programas de investimentos e ações políticas,
bem
como
para
informar
todos
os
dados
contábeis,
financeiros, orçamentários e operacionais da Prefeitura
Municipal, permitindo que o cidadão opine sobre as ações
governamentais futuras e acompanhe as ações governamentais
em andamento. Estiveram presentes na reunião os senhores
Cristiane Veridiana Martin - da Secretaria de Educação,
Leandro Marciano Horlle – Secretário de Administração,
Luciana Linden – da Secretaria da Saúde, Dalciso Eberhardt
de Oliveira – Secretário de Desenvolvimento Econômico,
Dirceu Valdir Linden – Secretário de Obras e Trânsito,
Jeferson Muller – Secretário do Desenvolvimento Social e
Habitação, Jeferson Corá – Secretário de Planejamento
Urbano e Meio Ambiente, José Carlos Garcia – do Instituto
de Previdência dos Servidores do Município de Igrejinha
(IPREMI), Vitor José Flesch - Secretário de Finanças e
Marcelo Tomé Menegildo - Diretor Administrativo da Câmara
de Vereadores, que fizeram uma breve explanação sobre as
metas propostas para 2016 e ações realizadas em 2015, de
suas respectivas secretarias e órgãos. As questões
levantadas pelos vereadores e presentes foram devidamente
respondidas
pelos
secretários.
Para
finalizar,
o
presidente
da
comissão
informou
que
as
sugestões
apresentadas
serão
analisadas
pela
Comissão
de
Constituição e Justiça e, se viáveis, serão transformadas
em Emendas. Estas emendas serão discutidas por todos os
Vereadores da Casa e votadas em Plenário. Nada mais
havendo a tratar o Presidente encerrou a presente
Audiência Pública e convidou os presentes à participarem
das Reuniões Ordinárias que são realizadas às 19hs, nas
terças-feiras. Nada mais constando foi lavrada a presente
Ata que após lida e achada conforme vai assinada pelo
presidente da Comissão de Constituição e Justiça.*********
Vereador Carlos Rivelino Karloh

