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Ata da Audiência Pública da Prestação de Contas do Executivo e do Legislativo referente ao 1° 
quadrimestre de 2015, realizada em 26/05/2015. 

Aos 26 dias do mês de maio do ano de 2015, às 15h15min, no Plenário da Câmara Municipal de 
Vereadores de Taquara/RS, realizou-se AUDIÊNCIA PÚBLICA referente à Prestação de Contas do 1° 
Quadrimestre de 2015, dos Poderes Executivo e Legislativo. Estavam presentes os Vereadores: 
Adalberto dos Santos Lemos (PDT), Guido Mario Prass Filho (PP), Roberto Timóteo Rodrigues dos 
Santos (PP), Sirlei Teresinha Bernardes da Silveira (PTB) e Telmo Vieira (PTB). Ausentes os Vereadores: 
Adalberto Carlos Soares (PP), Arleu Machado de Oliveira (PP), Eduardo Carlos Kohlrausch (PTB), Lauri 
Fillmann (PDT), Luiz Carlos Balbino de Oliveira (PTB), Moisés Cândido Rangel (PSC), Nelson José 
Martins (PMDB), Régis Bento de Souza (PMDB), Sandra Beatriz Schaeffer (PSDB) e Valdecir Vargas de 
Almeida (PROS). 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 1° Quadrimestre do ano de 2015. A 
respectiva Audiência foi agendada através do Ofício D.L nº 420, de 21 de maio de 2015, no qual foi 
respondido pelo Executivo Municipal, através do Ofício Gab. nº 271, de 26 de maio de 2015 que 
indicou os Servidores André Luis Vaz da Silva e Patrícia Liege de Vargas  para a referida Prestação de 
Contas. O comunicado desta Audiência Pública foi publicado no Jornal Cidades de 22, 23 e 24 de maio 
de 2015, edição final, página 3, bem como no mural e no site desta Casa Legislativa, que demonstra e 
avalia o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, de acordo com a Lei de 
Responsabilidade Fiscal N° 101/2000 em seu artigo 9°, parágrafo 4°, e do artigo 21, parágrafo único da 
Lei Orgânica de nosso Município. Foi lembrado ainda que os Vereadores possuem cópia da matéria na 
íntegra desta Prestação de Contas. A partir deste instante o Vereador Telmo Vieira, 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 do 
relatório no dia de hoje. Dessa forma o senhor André realizou a explanação do relatório de 
apresentação, demonstração e avaliação das metas fiscais relativas ao 1º Quadrimestre de 2015, 
Governo do Prefeito Tito Lívio Jaeger Filho, informando que o mesmo foi elaborado conforme é 
apresentado ao Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul e a STE. Em seguida o Presidente em 
Exercício abriu espaço aos Vereadores para suas manifestações, onde o Vereador Guido Mario 
perguntou sobre o percentual do limite de pessoal, uma vez que houve o aumento pela inclusão das 
licenças saúde e maternidade. O Vereador disse que buscará o embasamento legal para esta posição 
do TCE. Não havendo mais manifestações o Presidente finalizou a Prestação de Contas do Poder 
Executivo dando início a Prestação de Contas do Poder Legislativo, a qual foi apresentada num 
resumo geral pelo Diretor Administrativo desta Casa, Senhor Jorge de Moura Almeida, o qual 
explanou as despesas do Legislativo de forma detalhada por rubrica. Não havendo manifestações o 
Presidente em Exercício, Vereador Telmo Vieira agradeceu a presença de todos e às 15h40min 
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 45. E, para constar, eu, Silvana 
Fernandes Lopes, Servidora desta Casa Legislativa, lavrei a presente Ata, que segue assinada por mim, 
e após lida e achada conforme, será assinada pelos demais Vereadores do Legislativo taquarense. Sala 
de Sessões, 26 de maio de 2015...........................................................................................Silvana Lopes. 

 


