ATA DA 7ª AUDIÊNCIA PÚBLICA, DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA
12ª LEGISLATURA, EM 03 DE NOVEMBRO DE 2015.
Aos três dias do mês de novembro de dois mil e quinze, às
dezoito horas, na sede do Legislativo Municipal, reuniu-se em
Audiência Pública a Comissão de Constituição e Justiça, sob a
presidência do Vereador Carlos Rivelino Karloh, e com a
presença dos Vereadores Lili Marlene Girardi, Sarafago Pinto
Neri e Rogério Miguel Pereira da Silva para análise do Projeto
de Lei nº 061/15 que trata do Orçamento do Município para o ano
de 2016. Inicialmente, o Relator da Comissão de Constituição e
Justiça, Vereador Carlos Rivelino Karloh, iniciou a Audiência
Pública dizendo que a Câmara de Vereadores realiza a presente
Audiência Pública para dar continuidade à participação da
comunidade na discussão do processo orçamentário conforme
determina a Lei de Responsabilidade Fiscal, assim como ocorreu
na discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Portanto,
finalizando
o
ciclo
orçamentário,
tramita
nesta
Casa
Legislativa o Projeto de Lei nº 061/15 que dispõe sobre o
Orçamento do Município de Igrejinha para o exercício de 2016,
que
será
discutido
nesta
audiência
realizada
sob
a
responsabilidade da Comissão de Constituição e Justiça. Em
seguida, convidou o senhor Paulo Roberto Volkart, Diretor
Administrativo do Instituto de Previdência dos Servidores
Municipais de Igrejinha – IPREMI, o senhor Jeferson Corá
Lorenzão, Secretário de Planejamento e Meio Ambiente, a senhora
Realda Simone do Amaral, Secretária de Saúde, o senhor
Jefferson Allan Muller, Secretário de Assistência Social, o
senhor Vitor José Flesch, Secretário de Finanças, o senhor Luiz
Carlos Trombetta, Secretário de Educação, o senhor Leandro
Marciano Horlle, Secretário de Administração e o senhor Dirceu
Valdir Linden, Secretário de Obras e Trânsito para comporem a
Mesa que dirigirá os trabalhos. Após, Carlos Rivelino Karloh
passou a palavra aos senhores secretários, que fizeram uma
breve explanação sobre os elementos de despesa de suas
respectivas secretarias. Posteriormente, foi iniciado o debate,
onde os vereadores e a comunidade apresentaram suas sugestões e
fizeram questionamentos sobre as secretarias, que foram
devidamente respondidos. Não havendo mais manifestações dos
presentes, o Relator agradeceu a presença de todos informando
que o Projeto seguirá para apreciação em plenário durante as
Reuniões Ordinárias da Casa, para, após sua aprovação,
constituir-se na Lei Municipal que fixará o orçamento para
2016. Finalizados os debates, o Relator reiterou agradecimentos
a todos pela presença, também os convidando a participarem dos
demais trabalhos do Legislativo Municipal. Nada mais havendo a
tratar, encerrou-se a Audiência Pública e a presente ata, que
após lida e aprovada segue assinada pelos membros da Comissão
de Constituição e Justiça presentes.***************************
Vereador Carlos Rivelino Karloh - Relator
Vereador Sarafago Pinto Neri - Secretário

