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Aos vinte e nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, às 19 horas, na 
sede da Câmara Municipal de Vereadores de Roca Sales, cumprindo o que determina a 
legislação federal, e com base no Decreto Legislativo Municipal nº 03/2001, foi realizada 
Audiência Pública, por iniciativa da Comissão de Constituição e Justiça e Orçamento e 
Finanças da Câmara Municipal de Vereadores, para discussão do Projeto de Lei do Plano 
Plurianual do quadriênio 2018-2021, do Município de Roca Sales, RS, que se encontra, 
nos termos regimentais, na referida Comissão para análise e parecer. Abertos os 
trabalhos da audiência pelo Vereador Luís Fernando Horst, o mesmo informou que, em 
reunião da Comissão de Orçamento e Finanças, o mesmo fora escolhido para presidir os 
trabalhos, com a coordenação do Vereador Paulo Germano Koste. De início, o senhor 
Presidente registrou que a Audiência Pública foi divulgada através da Rádio AM de 
Encantado (Sucursal de Roca Sales), pelo Jornal de Roca Sales, e através de Editais 
afixados em repartições públicas do Município e, especialmente, no quadro mural da 
Prefeitura, agradecendo a presença de todos. A seguir, passou a palavra ao Assessor 
Jurídico da Câmara, a fim de explicar como seriam, formalmente, desenvolvidos os 
trabalhos da Audiência. Depois da exposição do Assessor Jurídico Dorly José Giongo, o 
Presidente passou a palavra ao Secretário Municipal da Fazenda, Senhor Laury Dentee, 
que foi convidado pela Comissão para auxiliar tecnicamente nos trabalhos, no que tange 
aos objetivos do Projeto e sobre a viabilidade de emendas, e demais assuntos pertinentes. 
O Secretário Municipal da Fazenda colocou, inicialmente, o que é um Plano Plurianual. 
Depois, o técnico apresentou a matéria por Secretaria, para ser discutida. Não tendo 
havido nenhuma sugestão significativa que fosse capaz de alterar o conteúdo do Plano, o 
mesmo foi mantido na sua integralidade. Assim, nada mais havendo a se tratar, o senhor 
Presidente encerrou a Audiência Pública. Roca Sales, 29 de agosto de 2017. 
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