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   Ata nº 2.397, de 19 de setembro de 2019. 

           06ª Sessão Extraordinária  

 Aos dezenove dias do mês de setembro de dois mil e dezenove, às 

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

Presidência do Vereador Presidente da Comissão de Orçamento Sr. Hilário Iluir 

Behling e secretariado/relator pelo Vereador Ilário Relásio Bringmann. O 

presidente abriu a sessão saudando a todos os presentes em especial ao 

Secretário da Fazenda Sr. Claudio Miguel Czervieski, Secretária da 

Administração Sra. Roseli Weiler Fiuza, o Contador Juarez Luis da Silva, o 

tesoureiro Renato Matte e aos demais presentes. Convidando para fazer parte 

da Mesa o Secretário da Fazenda, o contador e o tesoureiro para fazerem 

parte da Mesa. Após composta a Mesa, explicou que esta é uma Audiência 

Pública sobre o Projeto de Lei Municipal nº 3.831, de 29.08.2019, que trata das 

Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2020. Colocou que foi feito o Edital nº 

02, dia 05.09.2019, sendo a comunicação feita através da convocação do 

Jornal Mundo Novo, publicado no dia 12.09.2019, ofícios nº 060, ao Promotor 

Público, of. nº 061, Exma. Juíza Mariana Mota Minghelli, of. nº 062, Prefeito, Sr. 

Orlando Teixeira dos Santos Sobrinho, of. nº 063, Vice-Prefeito, Sr. Eraldo 

Araújo, nº 064, aos Secretário Municipais e of. nº 065, às Entidades do 

Munícipio. Explicou como vai ser a Audiência Pública e entregou ao Secretário 

da Fazenda o ofício nº 068, na qual a Câmara de Vereadores solicita que o 

Orçamento da Câmara de Vereadores em 2020 corresponda ao limite legal 

preceituado no Ar.29-A, da Constituição Federal a seguir pediu para o 

Secretário Claudio Hack fazer leitura do Anexo III-- Metas e Prioridades do 

Projeto nº 3.831 em suas divisões. Ao começar a leitura verificou-se que seria 

preciso refazer todo Orçamento, pois os valores a seguir não fechariam, 

ficando então a Câmara de encaminhar os valores ao Secretário da Fazenda, 

para ser remanejado os valores. Então o presidente em conjunto com os 

presentes remarcou a próxima Audiência Pública para o dia 26.09.2019, às 18h 

e encerrou esta Audiência Pública. Não havendo mais nada a tratar o 



2 

 

presidente deu por encerrada esta Sessão Extraordinária. Três Coroas/RS, 19 

de setembro de 2019.  


