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Ata da Audiência Pública da Prestação de Contas do Executivo e do Legislativo referente ao 2° 

quadrimestre de 2015, realizada em 29/09/2015. 

Aos 29 dias do mês de setembro do ano de 2015, às 16h30min, no Plenário da Câmara Municipal de 

Vereadores de Taquara/RS, realizou-se AUDIÊNCIA PÚBLICA referente à Prestação de Contas do 

2° quadrimestre de 2015, dos Poderes Executivo e Legislativo. Estavam presentes os Vereadores: Luiz 

Carlos Balbino de Oliveira (PTB), Moisés Cândido Rangel (PSC – Secretário), Nelson José Martins 

(PMDB), Régis Bento de Souza (PMDB) e Roberto Timóteo Rodrigues dos Santos (PP). Ausentes os 

Vereadores: Adalberto Carlos Soares (PP), Adalberto dos Santos Lemos (PDT), Arleu Machado de 

Oliveira (PP), Eduardo Carlos Kohlrausch (PTB – Presidente), Guido Mario Prass Filho (PP), Lauri 

Fillmann (PDT), Sirlei Teresinha Bernardes da Silveira (PTB), Sandra Beatriz Schaeffer (PSDB), 

Telmo Vieira (PTB) e Valdecir Vargas de Almeida (PROS – Vice-Presidente). Por determinação do 

Presidente desta Casa, Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch, a Diretora Legislativa, senhora Marilene 

Wagner declarou aberta a presente Audiência Pública referente à Prestação de Contas dos Poderes 

Executivo e Legislativo do 2° quadrimestre do ano de 2015. A respectiva Audiência foi agendada 

através do Ofício D.L nº 882, de 22 de setembro de 2015, com o seguinte teor: “Vimos através do 

presente, comunicar Vossa Excelência, que conforme contato verbal com o servidor deste Poder, 

Senhor André Luis Vaz da Silva, no dia de hoje, estaremos realizando Audiência Pública, que tratará da 

Prestação de Contas relativo ao 2º quadrimestre de 2015 do Poder Legislativo em conjunto com o 

Executivo, que demonstra e avalia o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, de acordo 

com a Lei de Responsabilidade Fiscal Nº 101/2000 em seu Artigo 9º, parágrafo 4º bem como o artigo 

21, parágrafo único, da Lei Orgânica Municipal. A referida Audiência Pública foi agendada para o dia 

29 do corrente mês, às 16:00 horas  no Plenário desta Casa. Assina o Presidente desta Casa, Vereador 

Eduardo Carlos Kohlrausch.” O Prefeito Municipal, através do Ofício Gab. nº 548, de 29 de setembro 

de 2015 indicou os Servidores André Luis Vaz da Silva e Patrícia Liege de Vargas  para apresentação 

da Prestação de Contas do 2º quadrimestre do Poder Executivo. O comunicado desta Audiência Pública 

foi publicado no Jornal Cidades do dia 24 de setembro de 2015, página 3, no mural desta Casa 

Legislativa e no site www.camarataquara.com.br, o qual seguem atestados na declaração de 

Publicidade dos Atos deste Poder. Também foi encaminhado Comunicado na lista de e-mails, composta 

atualmente com 823 contatos, para maior divulgação e transparência dos atos deste Legislativo nesta 

Audiência Pública. A partir deste instante o Vereador Moisés Cândido Rangel, Secretário da Mesa 

Diretora, em Exercício da Presidência desta Casa nesta reunião deu início aos trabalhos da tarde 

cumprimentando todos os presentes, momento em que convidou os Servidores do Poder Executivo 

senhor André Luis Vaz da Silva e senhora Liege Patrícia de Vargas para fazer a apresentação da 

Prestação de Contas do Executivo, 2º quadrimestre de 2015, Governo do Prefeito Tito Lívio Jaeger 

Filho. Inicialmente o Servidor Público, senhor André Luis informou que a presente Prestação de Contas 

foi elaborada em termos técnicos, conforme são apresentados ao Tribunal de Contas do Estado do RS e 

a STE. Após destacou a página 2 do relatório, onde consta a publicação do jornal, informando que por 

um lapso foi impresso a publicação da Audiência Pública anterior a essa, mas a falha já foi corrigida e a 

página correta foi substituída. Na sequência o Servidor André realizou a explanação do relatório 

resumido da execução orçamentária e demonstrativo do resultado primário. Durante a explicação o 

Vereador Nelson Martins interveio perguntando se as receitas destinadas a Obras estão incluídas no 

relatório das primárias. O Servidor André disse que a receita que vem de capital sim, a única que ele 

desconsidera do total é operação de crédito, mas a que recebem da União, transferência de capital, 

emenda e outros ele considera, a operação de crédito não, e nas correntes ele desconsidera receitas de 

aplicação financeira. Também respondendo ao questionamento do Vereador Nelson, o Servidor André 
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reportou-se a página 5, onde consta Contribuição para o custeio de serviço de iluminação pública-1051, 

valor recebido até agosto de 2015, R$ 2.101.074,25 e o liquidado só com energia foi de R$ 

1.970.673,07 e dentro deste da iluminação também é usado para o restante que é compra de material, 

manutenção de pessoal e veículos. Dando continuidade a explanação foi citado que da página 19 a 

página 29 consta a totalização de empenhos por rubrica e órgão. Nesse sentido o Servidor André 

perguntou aos presentes se seria necessário à leitura dessas páginas, mas os mesmos não acharam 

necessária a discriminação. A apresentação foi finalizada com o descritivo da receita corrente líquida 

no valor ajustado de R$ 90.001.762,23, despesa com pessoal R$ 44.624.373,25, representando 49,58% 

da RCL. Em seguida o Presidente em Exercício, Vereador Moisés abriu espaço para manifestações e 

não havendo mais questionamentos, agradeceu a presença dos Servidores André Luis da Silva e Patrícia 

Vargas, encerrando assim a prestação de contas do Poder Executivo, dando início de imediato a 

Prestação de Contas do Poder Legislativo referente ao 2º quadrimestre de 2015, convidando o Diretor 

Administrativo desta Casa, Senhor Jorge de Moura Almeida, para fazer a apresentação da prestação de 

contas do Poder Legislativo do referido quadrimestre, o qual fez breve explanação em resumo geral das 

despesas decorrentes da Câmara de Vereadores de Taquara/RS. O Vereador Moisés abriu espaço para 

manifestações e o Vereador Régis de Souza se pronunciou dizendo que não fez nenhum 

questionamento, mas tem algumas anotações com relação à prestação de contas da Prefeitura que 

encaminhará por escrito em forma de Pedido de Informação e aqui da Casa também pediu ao Diretor 

que informe por escrito o detalhamento das despesas com diárias, no valor de R$ 2.600,00, pois foi uma 

deliberação entre os Vereadores que isso deveria ser passado por Plenário, bem como a questão das 

despesas com material de consumo no item “gêneros de alimentação”. O Vereador Roberto Timóteo 

pontuou os seguintes questionamentos: Despesas com serviços de terceiros de pessoa jurídica – 

manutenção e locação de software; Exposições, Congressos e Conferências; Serviços de seleção e 

treinamento; Serviços de processamento de dados; Serviços gráficos; Serviços em geral; Serviços de 

apoio administrativo, técnico; Serviços de publicidade legal; Serviços de publicidade institucional. O 

Diretor Jorge Almeida respondeu que posteriormente encaminhará por escrito todas as respostas e 

dúvidas levantadas pelo Vereador Roberto Timóteo R. dos Santos. Após o Vereador Régis de Souza 

disse que gostaria que constasse em Ata sua contrariedade a Prestação de Contas do Executivo e 

favorável a do Legislativo. Não havendo mais manifestações o Presidente em Exercício, Vereador 

Moisés Rangel agradeceu a presença de todos e às 17h declarou encerrada a presente Audiência 

Pública. Os trabalhos realizados nesta reunião encontram-se gravado na íntegra no arquivo digital de 

áudio no CD-ROM de Nº 100-2015. E, para constar, eu, Silvana Fernandes Lopes, Servidora desta 

Casa Legislativa, lavrei a presente Ata, que segue assinada por mim, e pelos Vereadores presentes nesta 

reunião, conforme Resolução Nº 004/2015. Sala de Sessões, 29 de setembro de 

2015......................................................................................................................................Silvana Lopes. 

 


