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  ATA DE  AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUSSÃO DA 
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO E LEI                 
ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA – EXERCÍCIO 2017    
                                             Nº 03/2016 
 
Aos quinze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis, às quatorze horas  e 

10 minutos, no plenário da Câmara de Vereadores de Estrela , com a participação das 

pessoas que constam na lista de presença, conforme Anexo I,  foi realizada audiência  

pública para discussão das ações apresentadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei 

Orçamentária Anual para o exercício de 2017. O presidente da Câmara de Vereadores, 

Vereador  Adriano Scheeren , abriu os trabalhos, convidando a Contadora da Casa, 

Cristine Fell Chemin, para secretariar os trabalhos. A seguir foi lida a Comunicação de 

Audiência Pública, publicadas no Jornal Nova Geração, edição dos dias  dois e nove de 

setembro do corrente ano. Na seqüência, Adriano Scheeren, convocou a Contadora da 

Câmara, para explicar o processo orçamentário e a importância das audiências públicas 

no processo de transparência e discussão da  Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei 

Orçamentária Anual. A Contadora informou que a projeção da LDO para o exercício de 

2017 é de cento e sete milhões e cem mil reais e, demonstrou a divisão por secretarias. 

Logo após, apresentou os principais investimentos do município para o exercício de 

dois mil e dezessete, conforme consta no Anexo II. Após explanação, Presidente da 

Câmara , abriu espaço para os vereadores e cidadãos presentes se manifestar e convidou 

o  Assessor Jurídico, Erny Lindolfo Iser,  para explicar o processo de tramitação das 

emendas, que tem o prazo de dezenove  de setembro para serem feitas pelos vereadores 

junto a Contadoria da Câmara Municipal. Pela Contadora e Assessor Jurídico foi 

informado que não há muitos valores disponíveis para investimentos  tendo em vista 

que quase todos os valores estão destinados a manutenção da máquina pública e 

contrapartida de recursos federais e /ou estaduais  que o município irá receber em 2017. 

Também se comentou sobre a previsão de projeção de aumento salarial, onde foi 

mencionado que está previsto somente  o reajusto pelo índice INPC e também um 

percentual de aumento para o vale – alimentação,  mas tudo dependendo de análise do 

setor contábil em relação ao índice de gastos com pessoal. Não havendo mais  

questionamentos o Presidente informou que na data de vinte e dois de setembro as 

emendas serão apreciadas  pela Comissão de Economia, Finanças e Orçamento e na 

sessão ordinária do dia vinte e seis do corrente,  as mesmas deverão ser votadas, 

juntamente com o Projeto de Lei número 078-04/2016 pelos edis. Encerrando, o 

Presidente da Câmara, agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a Audiência 

Pública. Estrela, 15 de Setembro de 2016, 15:00hs. 
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