ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXECUTIVO E DO LEGISLATIVO
REFERENTE AO 1° QUADRIMESTRE DE 2014 EM 27/05/2014

Aos 27 dias do mês de maio do ano de 2014, às 16h30min, no Plenário da Câmara
Municipal de Vereadores de Taquara/RS, realizou-se AUDIÊNCIA PÚBLICA referente à
Prestação de Contas do 1° Quadrimestre de 2014, dos Poderes Executivo e Legislativo, 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), Eduardo Carlos Kohlrausch (PTB), Guido Mario Prass
Filho (PP), Régis Bento de Souza (PMDB), Sirlei Teresinha Bernardes da Silveira (PTB) e
Telmo Vieira (PTB). Estavam ausentes os Vereadores: Lauri Fillmann (PDT), Luiz Carlos
Balbino de Oliveira (PTB), Moisés Cândido Rangel (PSC), Nelson José Martins (PMDB),
Sandra Beatriz Schaeffer (PSDB) e Valdecir Vargas de Almeida (PROS). Por determinação
do Presidente desta Casa, Vereador Arleu Machado de Oliveira 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
2014. A respectiva Audiência foi agendada através do Ofício D.L nº 406/2014 e o
comunicado foi publicado no Jornal Cidades de 22 de maio de 2014, página 03, bem como
no mural e no site desta Casa Legislativa no dia 21 de maio de 2014, 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. Os Vereadores possuem cópia do
material a ser tratado nesta Audiência Pública. A partir deste instante o Presidente desta
Casa, Vereador Arleu Machado de Oliveira deu início aos trabalhos da presente Audiência
Pública começando com a prestação de contas do Poder Legislativo a qual foi apresentada
num resumo geral pelo Diretor Administrativo desta Casa, Senhor Dilamar Gonzaga. Sobre
esta apresentação manifestou-se o Vereador Adalberto Soares questionando a respeito da
compra do terreno feita por esta Casa, conforme Resolução nº 006, de 15 de maio de
2014, promulgada pelo Presidente deste Legislativo. A questão foi respondida pelo Diretor
Dilamar, o qual informou que as parcelas da referida compra constarão na prestação de
contas do 2º Quadrimestre de 2014. Finalizada a prestação de contas do Legislativo o
Presidente deu início à prestação de contas do Executivo, o qual designou os Servidores
André Luis Vaz da Silva e Giselda Ribeiro, para a apresentação do relatório nesta tarde.
Inicialmente o senhor André informou que a Prestação de Contas a ser apresentada nesta
Audiência Pública foi elaborada em termos técnicos, conforme são apresentados ao
Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul e a STN. A explanação teve início com o
relatório demonstrativo do resultado nominal, seguida do relatório do resultado primário.
Após foi lida a totalização de empenhos por rubricas das páginas 25 a 35. Nesse momento
manifestou-se o Vereador Régis de Souza com os seguintes questionamentos: 1º - Sobre a
demonstração e avaliação das metas fiscais, que, segundo o servidor André Luis, algumas
perguntas não poderão ser respondidas por que são questões técnicas, nesse sentido
entende que deveria estar presente nesta reunião um representante do Executivo, o qual
pudesse detalhar as informações técnicas para que as mesmas pudessem ser reproduzidas
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à comunidade. 2º - Se estão em dia o pagamento dos parcelamentos do RPPS, INSS e das
contribuições mensais aprovadas nesta Casa para serem parceladas. 3º - Andamento das
parcelas do pagamento do CNC, que é a atual Secretaria de Educação e aquisição do
imóvel da Sociedade Hospitalar Caridade. 3º - Tendência de aumentar ou diminuir no
decorrer do ano quanto à arrecadação geral do Município. 4º - O que significa a
porcentagem dos empenhos por Secretarias. 5º - Demonstrativo dos Limites – RGF, página
47. 6º - Índice da folha de pagamento do mês anterior. 6º - Se está incluso na despesa com
pessoal, as contratações das empresas de saúde, que são os Médicos, e, CIEE, que são os
estagiários. Sobre este último questionamento o servidor André informou que estará
encaminhando resposta ao Vereador Régis nos próximos dias. Ao final da manifestação do
Vereador Régis de Souza, o mesmo deixou registrado que por algumas questões que ainda
terá que avaliar é contrário a apresentação das informações do Executivo. Do restante dos
questionamentos levantados anteriormente pelo Vereador Régis, todos foram
esclarecidos pelo servidor André. Após o Vereador Guido Mario Prass perguntou a
respeito da totalização de empenhos por rubricas constante na página 26, da Coordenaria
Municipal de Defesa Civil, quanto a outros serviços de terceiros-pessoa jurídica, no qual foi
empenhado o valor de R$ 83.856,05. O servidor André informou que no momento não
tem acesso específico sobre esta questão e sugeriu que seja enviado um Pedido de
Informação ao Executivo para um esclarecimento mais detalhado. A seguir o Vereador
Régis elencou algumas questões sobre as receitas constantes nas páginas 12, 14, 16, 18 e
24 e com relação a estes recursos perguntou se ao encaminhar uma solicitação ao
Executivo, tecnicamente é possível acusar os empenhos que foram determinados às
despesas. O servidor André respondeu que é possível sim obter essas informações mais
detalhadas. Na sequência o Vereador Anildo Araújo questionou a respeito do andamento
do parcelamento do prédio onde funciona o Posto de Saúde 24h e sobre isso o servidor
André também sugeriu o encaminhamento de um Pedido de Informação ao Executivo.
Finalizada a Prestação de Contas do Poder Executivo e não havendo mais manifestações o
Presidente Arleu agradeceu a presença de todos e às 17h25min declarou encerrada a
presente Audiência Pública. 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, pelos demais Vereadores do Legislativo taquarense. Sala de Sessões, 27 de
maio de 2014.....................................................................................................Silvana Lopes.
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