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Ata da Audiência Pública onde a Câmara de Vereadores de Taquara/RS em conjunto com o 

Executivo Municipal apresenta o Projeto de Lei Orçamentária LOA, para o exercício de 2016, 

realizada em 08.12.2015. 

Aos 08 dias do mês de dezembro do ano de 2015, às 11h20min, no Plenário da Câmara de Vereadores de 

Taquara/RS, realizou-se AUDIÊNCIA PÚBLICA, onde a Câmara de Vereadores de Taquara apresenta 

em conjunto com o Executivo Municipal o Projeto de Lei Orçamentária – LOA para o exercício de 2016. 

Estavam presentes os seguintes Vereadores: Eduardo Carlos Kohlrausch (PTB - Presidente), Sandra 

Beatriz Schaeffer (PSDB), Sirlei Teresinha Bernardes da Silveira (PTB) e Telmo Vieira (PTB). Ausentes 

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

Oliveira (PP), Guido Mario Prass Filho (PP), Lauri Fillmann (PDT), Luiz Carlos Balbino de Oliveira 

(PTB), Moisés Cândido Rangel (PSC-Secretário), Nelson José Martins (PMDB), Régis Bento de Souza 

(PMDB), Roberto Timóteo Rodrigues dos Santos (PP) e Valdecir Vargas de Almeida (PROS-Vice-

Presidente). No dia 07 de dezembro de 2015, foi protocolado Ofício 862/2015, do Gabinete do Senhor 

Prefeito, no qual o Secretário de Orçamento e Finanças assinou, solicitando a publicação do Projeto 94, nº 

do Executivo, de 23 de novembro de 2015, com anexo, informando que tão logo o Projeto tenha sido 

assinado pelo Prefeito Municipal será encaminhado a Câmara a sua substituição. Por determinação do 

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

declarou aberta a presente Audiência Pública que foi publicada através de Comunicado no Mural desta 

Casa, bem como no site, através do endereço eletrônico www.camarataquara.com.br, no dia 07 de 

dezembro de 2015 e no Jornal Cidades deste mesmo dia, página 05. Ainda no dia de hoje (08/12), às 

10h55min, foi protocolado nesta Casa Ofício Nº 866/2015, do Executivo Municipal, indicando as 

Servidoras Patrícia Liege de Vargas e Giselda Ribeiro da Silveira, para apresentação, em audiência 

pública, do Projeto de Lei nº 94/2015, que Estima a Receita e fixa as Despesas do Município de 

Taquara/RS, para o exercício de 2016 – LOA, nesta Casa Legislativa. A partir deste instante o Presidente 

do Legislativo Taquarense, Vereador Eduardo Kohlrausch deu início aos trabalhos da manhã, 

cumprimentando todos os presentes, momento em que convidou a todos para realizarem em conjunto uma 

Oração do Pai Nosso. Após o Presidente convidou à senhora Patrícia Liege de Vargas para apresentar o 

PROJETO DE LEI Nº 155, de 23 de novembro de 2015 (Executivo Nº 094) que Estima a Receita e fixa as 

Despesas do Município de Taquara/RS, para o exercício de 2016 – LOA. Nesse sentido a senhora Patrícia 

fez uma apresentação em resumo das despesas do Executivo, do RPPS e do Legislativo. Durante a 

explanação o Presidente solicitou à Vereadora Sirlei Silveira que desse continuidade na condução da 

presente Audiência Pública, tendo em vista a necessidade por força maior de ter que se retirar do Plenário. 

De pronto a Vereadora Sirlei acatou a solicitação dando segmento aos trabalhos. Ao final da apresentação 

a Vereadora Sirlei, com a concordância dos demais presentes salientou não ser necessária uma leitura mais 

detalhada, tendo em vista que o Projeto da LDO foi analisado minuciosamente e as dúvidas decorrentes 

também já foram todas sanadas. Nesse sentido deram-se por satisfeito com relação aos esclarecimentos já 

prestados. Nada mais havendo a tratar, a Vereadora Sirlei agradeceu a presença de todos e às 11h45min 

declarou encerrada a presente Audiência Pública, solicitando aos senhores Vereadores que logo após tenha 

sido dado publicidade deste Projeto na Sessão Ordinária de hoje à noite, apresentem suas Emendas com a 

maior brevidade possível, para que possam votar o Orçamento com urgência, bem como será decidido 

sobre a criação de uma nova Comissão Especial, ou a Comissão já formada que analisou a LDO 

permanecerá para analisar também a LOA. E, para constar, eu Silvana Fernandes Lopes, Servidora da 

Câmara de Vereadores de Taquara/RS, lavrei a presente Ata, que segue assinada por mim e conforme 

Resolução Nº 004/2015, pelos Vereadores presentes nesta reunião. Sala de Sessões, 08 de dezembro de 

2015. Silvana Lopes. 

http://www.camarataquara.com.br/
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