Ata da Audiência Pública de apresentação da LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias para o
exercício de 2017, realizada em 11.10.2016.
Aos 11 dias do mês de outubro do ano de 2016, às 16h25min, no Plenário da Câmara de Vereadores de
Taquara/RS, realizou-se AUDIÊNCIA PÚBLICA para apresentação do Projeto de Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO), para o exercício de 2017. Estavam presentes os seguintes Vereadores: Adalberto
Carlos Soares (PP), Arleu Machado de Oliveira (PP), Roberto Timóteo Rodrigues dos Santos (PPSecretário), Sandra Beatriz Schaeffer (PP) e Sirlei Teresinha Bernardes da Silveira (PTB). Ausentes os
Vereadores: Adalberto dos Santos Lemos (PDT), Eduardo Carlos Kohlrausch (PDT), Guido Mario Prass
Filho (PP-Presidente), Lauri Fillmann (PDT), Luiz Carlos Balbino de Oliveira (PTB-Vice-Presidente),
Moisés Cândido Rangel (PSC), Nelson José Martins (PMDB), Régis Bento de Souza (PMDB), Telmo
Vieira (PTB) e Valdecir Vargas de Almeida (PROS). Por determinação do Presidente desta Casa, Vereador
Guido Mario Prass Filho 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 e no Jornal Cidades dos dias 07, 08 e 09 de outubro de
2016, página 3. A Diretora informou ainda, que também foi protocolado no Gabinete do senhor Prefeito, o
Ofício D.L. Nº 538 de 04.10.2016, solicitando a presença nesta Audiência Pública, de um Servidor para
apresentação da LDO, onde encontra-se presente a senhora Patrícia Liege de Vargas que irá apresentar o
Projeto de Lei Nº 093/2016 (Executivo Nº 067) que: Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o
exercício financeiro de 2017. A partir deste instante o Vereador Roberto Timóteo Rodrigues dos Santos,
Secretário da Mesa Diretora, em exercício da Presidência nesta Audiência Pública deu início aos trabalhos
da tarde, cumprimentando todos os presentes e convidando a senhora Patrícia Liege de Vargas, para realizar
a apresentação do Projeto da LDO para o exercício de 2017. A senhora Patrícia iniciou fazendo uma
observação, onde acha que não devem se ater muito a valores, pois eles serão corrigidos na proposta da
LOA ao que aguardam o fechamento dos índices que é uma divulgação pela FAMURS, além de outras
expectativas de receitas que estão sendo batalhadas para que possam constar no orçamento de 2017. Disse
que esta LDO foi feita trazendo praticamente os mesmos projetos e atividades que se tem em vigor agora
em 2016, mas existe uma adequação na Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação em atendimento
a uma portaria que trouxe modificação quanto a projeto e atividades, ou seja, a LDO já contempla essa
alteração do PPA. A Servidora citou as Atas dos Conselhos, os anexos que são as tabelas contábeis e as
Comissões que analisaram este projeto. Salientou que a Câmara de Vereadores está com o mesmo valor
desse ano, mas para o ano de 2017 – caso ocorra aumento das receitas isso se adequa em janeiro. Dentro do
Gabinete do Prefeito, do Vice e das Secretarias de um modo geral não existem alterações – o que tem de
significativo é lá quando forem observar os encargos gerais do município. Destacou os parcelamentos para
o próximo ano, previstos entorno de nove milhões de reais. Em resumo, isto faz com que o orçamento – a
parte de investimento fique quase toda consignada a pagamento de pessoal e manutenção da máquina.
Finalizada a explanação e não havendo questionamentos o Presidente em exercício agradeceu a presença de
todos e às 16h55min declarou encerrada a presente Audiência Pública. 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. Sala de Sessões, 11 de
outubro de 2016.
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