
COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
VEREADORES DE ROCA SALES – RS. 
AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUSSÃO DO PROJETO DE LEI Nº 038/19, QUE 
“DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO 
FINANCEIRO DE 2020”. 
 
     ATA Nº 002/2019 
 
Aos onze dias do mês de setembro do ano dois mil e dezenove, às dezenove 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 Orçamento e Finanças da Câmara Municipal de Vereadores, para 
discussão do Projeto de Lei nº 038/19 que “dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o 
Exercício Financeiro de 2020”, 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 
Presidente, Vereador Gilvani Bronca, o qual presidiu os trabalhos, presente o Relator Cleiton 
Telocken, ausente o Secretário, vereador Rogério Engster. De início, o Senhor Presidente registrou 
que a Audiência Pública foi divulgada através de Edital publicado no Jornal de Roca Sales e fixado 
nas repartições públicas do Município. O Senhor Presidente informou, também, que foram 
convidados a participarem da Audiência, a Senhora Édna Gonzatti, Contadora do Município de Roca 
Sales, para auxiliar tecnicamente nos trabalhos. A seguir, o Presidente passou a palavra à Contadora 
do Município, presente na Audiência, para esclarecer questões relacionadas ao Projeto. A Senhora 
Édna fez uma breve exposição do Projeto, apresentando a matéria por Secretaria, para ser discutida, 
colocando-se à disposição dos presentes para eventuais esclarecimentos. Foram acolhidas duas 
sugestões para serem incluídas na LDO. O vereador Adriano Horbach solicitou uma adequação na 
LDO, para constar uma previsão de reforma do imóvel da Empresa Oi, localizado na Praça da 
Matriz, a fim de viabilizar a ocupação do prédio pela Brigada Militar, com a instalação da Central do 
Vídeo-Monitoramento na cidade, uma vez que deverá ser efetuado um contrato com a referida 
Empresa de Telefonia, objetivando a cedência do prédio. Também, foi solicitado que constasse o 
valor do precatório da Massa Falida Flama, bem como os valores resultantes da venda de parte do 
prédio da Flama, o que não está previsto na LDO 2020 apresentada. Assim, diante das sugestões 
acolhidas, o Executivo Municipal deverá atender a decisão da Audiência Pública, ou, justificar o não 
atendimento. Nada mais havendo a se tratar, o senhor Presidente encerrou a Audiência Pública. Roca 
Sales, 11 de setembro de 2019. 
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