
   Ata nº 2.288, de 25 de setembro de 2017. 

            8ª Sessão Extraordinária  

 Aos vinte e cinco dias do mês de setembro de dois mil e dezessete, às 

dezoito horas, no Plenário Pedro Lucas. Reuniram-se os Vereadores sobre a 

presidência do Presidente Vereador Roque Werner e secretariada pela 

Vereadora Oneide Severina Petry, da Comissão de Orçamento e Bem-Estar. O 

presidente abriu a sessão saudando a todos os presentes e convidou ao Sr. 

Juarez Luís da Silva, secretário da Fazenda do Município de Três Coroas. 

Explicou que esta é uma Audiência Pública sobre o Projeto de Lei Municipal nº 

3.563, de 31.08.2017 que trata sobre a Lei de Diretriz Orçamentaria – LDO, 

para o ano de 2018. Colocou que Audiência Pública é uma reunião pública 

entre pessoas, setores da sociedade e autoridades para tratar de assuntos 

específicos e de certa importância. Neste nosso caso a LDO estabelece as 

metas e prioridades para o exercício financeiro para o ano seguinte, orienta a 

elaboração do orçamento, dispõe sobre alteração na Legislação Tributária. A 

LDO é a 2ª fase para elaboração do Orçamento, o primeiro este ano foi o Plano 

Plurianual 2018 a 2021 e o segundo é a Lei de Diretriz Orçamentaria para 2018 

e o terceiro é a Lei Orçamentária Anual que será discutida no final. A previsão 

de valor é de R$-78.977.951,10-.  A seguir convidou ao chefe de secretaria 

para ler o Anexo II – Metas e Prioridades, item por item. Ao final colocou a 

palavra a disposição. Ao final o Sr. Juarez Luís da Silva, colocou que a LDO vai 

dar uma Diretriz de como vai ser feito o Orçamento. O presidente Roque coloca 

se houver alguma dúvida ou Emenda procurem a Comissão de Orçamento e 

também ao Sr. Juarez, sendo que no momento da Audiência ninguém se 

manifestou e não havendo mais nada a tratar o presidente agradeceu a 

presença de todos e deu por encerrada esta Audiência Pública. Três 

Coroas/RS, 25 de setembro de 2017.   

   


