
ATA Nº 009/2017:
DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E ORÇAMENTO E

FINANÇAS.

Aos dezesseis dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, às 21
horas, na sede da Câmara Municipal de Vereadores de Roca Sales, reuniram-
se  as  Comissões  de  Orçamento  e  Finanças  e  Constituição  e  Justiça  da
Câmara Municipal  de Vereadores,  com a presença dos seus membros,  os
Vereadores  Luís  Fernando  Horst,  Ivair  Zanchetti,  Adriano  Horbach,  Paulo
Germano Koste, e, ainda, o Assessor Jurídico da Câmara, Dorly José Giongo,
sob a presidência do Vereador Luís Fernando Horst, para dar seguimento à
análise do  Projeto de Lei  nº 066/17, que altera a Lei  Municipal  nº
523/04, que estabelece o Plano de Carreira do Magistério Público do
Município de Roca Sales e institui o respectivo Quadro de Cargos, e
analisar o Projeto de Lei nº 073/17, que dispõe sobre as Diretrizes
Orçamentárias para o Exercício de 2018, protocolado em 11 de outubro
de  2017.  Depois  de  discutida  a  matéria  relacionada  aos  Projetos,  por
unanimidade,  restou  decidido  que:  1º)  em  relação  ao  Projeto  de  Lei  nº
066/17,  o Poder Legislativo realizará uma Audiência Pública,  para discutir
melhor  a  matéria,  quando  estarão  presentes  o  Prefeito  Municipal,  a
Secretária  Municipal  da  Educação,  bem como  seus  Assessores,  a  fim de
prestarem eventuais esclarecimentos aos presentes, tudo como já decidido
na reunião ocorrida no dia 10 de outubro,  entre os Poderes Legislativo e
Executivo. A Audiência Pública ocorrerá no dia 27 de outubro de 2017; 2º) no
que se refere ao Projeto de Lei nº 073/17, que dispõe sobre as Diretrizes
Orçamentárias  para  o  Exercício  de  2018,  a  Comissão  de  Orçamento  e
Finanças decidiu que deveria ser marcada uma Audiência Pública, a fim de
analisar a proposta apresentada pelo Executivo Municipal, em conjunto com
a comunidade. Por isso, restou designado o dia 25 de outubro de 2017, para
a realização da solenidade;  3º)  uma vez que já designadas as datas das
Audiências  Públicas,  restou  determinado  a  expedição  e  publicação  dos
Editais. Assim, nada mais havendo a se tratar, a reunião foi encerrada. Roca
Sales, 16 de outubro de 2017.
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