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ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS DE LEIS Nº 224/2014 
(LDO) e 225/2014 (LOA), realizada em 08.12.2014. 

Aos 08 dias do mês de dezembro do ano de 2014, às 17h, no Plenário da Câmara de 
Vereadores de Taquara/RS, realizou-se Audiência Pública de apresentação dos Projetos LDO 
e LOA para 2015, sob a Presidência do Vereador Arleu Machado de Oliveira (PP), o qual 
contou com a presença dos seguintes Vereadores: Adalberto Carlos Soares (PP), Adalberto 
dos Santos Lemos (PDT), Anildo Ribeiro Araújo (PP), Guido Mario Prass Filho (PP), Luiz Carlos 
Balbino de Oliveira (PTB), Moisés Cândido Rangel (PSC), Nelson José Martins (PMDB), Régis 
Bento de Souza (PMDB), Sandra Beatriz Schaeffer (PSDB), Sirlei Teresinha Bernardes da 
Silveira (PTB), Telmo Vieira (PTB) e Valdecir Vargas de Almeida (PROS). Ausentes os 
Vereadores: Eduardo Carlos Kohlrausch (PTB) e Lauri Fillmann (PDT). Por determinação do 
Presidente desta Casa, Vereador Arleu Machado de Oliveira a Diretora Legislativa, senhora 
Marilene Wagner declarou aberta a presente Audiência Pública onde a Câmara de 
Vereadores em conjunto com a Prefeitura Municipal de Taquara apresentou os Projetos de 
Lei Nº 224/2014 - LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2015 e Nº 
225/2014 - LOA – Lei Orçamentária Anual também para o exercício de 2015. A respectiva 
Audiência Pública foi publicada através de comunicado no Jornal Panorama no dia 05 de 
dezembro de 2014 e veiculada na edição 2.214, página 15, bem como no Jornal Cidades e 
Mural desta Casa, a partir do dia 1º de dezembro de 2014, e, no endereço eletrônico 
www.camarataquara.com.br neste mesmo dia, cumprindo a Lei de Transparência nos atos 
públicos. Também foi registrado que o Presidente desta Casa encaminhou Ofício D.L. nº 883, 
datado do dia 31 de outubro de 2014 e protocolado no Executivo Municipal no dia 04 de 
novembro de 2014, solicitando informações sobre o envio da LDO e LOA em decorrência dos 
prazos previstos nos Artigos 99 e 100 da Lei Orgânica do Município de Taquara, o qual prevê 
até o dia 30 de setembro da cada ano o protocolo da LDO e 15 de novembro da cada ano o 
protocolo da LOA. Nesse sentido a Diretora Legislativa informou que tanto os Projetos da 
LDO como o da LOA deram entrada nesta Casa no dia 1º de dezembro de 2014, e por isso 
este Legislativo está realizando Audiência Pública em conjunto desses dois Projetos. Nesse 
momento o Presidente desta Casa deu início aos trabalhos da tarde cumprimentando todos 
os presentes informando que no dia de hoje, a partir das 15h até o horário de início desta 
Audiência Pública, foi realizada neste Plenário, reunião com os Vereadores presentes, onde a 
Servidora do Executivo Municipal, senhora Patrícia Liege de Vargas, a qual foi indicada pelo 
Secretário de Orçamento e Finanças, senhor João Carlos de Moura, através do Ofício Gab. Nº 
628/2014, para efetivar a apresentação dos Projetos LDO e LOA tendo como objetivo uma 
discussão mais ampla sobre os referidos Projetos, bem como o esclarecimento de possíveis 
dúvidas. A senhora Patrícia Liege fez a explanação de todas as Verbas e Recursos onde na 
sequência foi aberto espaço aos Vereadores para fazerem seus questionamentos. Durante a 
discussão alguns questionamentos foram expostos pelos Vereadores e sanados pela 
Servidora do Executivo, bem como Emendas foram citadas, cumprindo assim aquilo que 
estava previsto para a presente Audiência Pública. Diante do exposto o Presidente com a 
concordância dos demais Vereadores fez a formalização dos atos desta Audiência informando 
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que toda a matéria discutida na referida reunião encontra-se gravada na íntegra no arquivo 
digital de áudio no CD-ROM, o qual segue anexo a esta Ata. O Presidente também solicitou 
aos Vereadores agilização nas proposições de Emendas aos Projetos discutidos, tendo em 
vista o curto prazo para votação das mesmas, lembrando que a matéria pode ainda ser 
vetada pelo Executivo retornando a esta Casa para deliberação. Nesse sentido também ficou 
pré-agendada uma Sessão Extraordinária Autoconvocada para a próxima quinta-feira, dia 
11/12, às 17h30min, para discussão e votação das Emendas sugeridas e dos Projetos da LDO 
e LOA. Nada mais havendo a tratar o Presidente agradeceu a presença de todos e às 
17h10min declarou encerrada a presente Audiência Pública Convocando os senhores 
Vereadores para a 45ª Sessão Ordinária, a ser realizada logo após, às 18h, nesta Casa. E, para 
constar, eu Silvana Fernandes Lopes, Servidora da Câmara de Vereadores de Taquara, lavrei a 
presente Ata, que segue assinada por mim, e achada conforme também será assinada pelos 
Vereadores deste Legislativo. Sala de Sessões, 08 de dezembro de 
2014........................................................................................................................Silvana Lopes. 

 


