Ata da Audiência Pública de apresentação da LOA – Lei Orçamentária Anual para o exercício
de 2017, realizada em 07.12.2016.
Aos 07 dias do mês de dezembro do ano de 2016, às 10h20min, no Plenário da Câmara de
Vereadores de Taquara/RS, realizou-se AUDIÊNCIA PÚBLICA para apresentação do Projeto de
Lei Orçamentária Anual (LOA), para o exercício de 2017. Estavam presentes os seguintes
Vereadores: Anildo Ribeiro Araújo (PP), Guido Mario Prass Filho (PP-Presidente), Sandra Beatriz
Schaeffer (PP), Sirlei Teresinha Bernardes da Silveira (PTB) e Telmo Vieira (PTB). Ausentes os
Vereadores: Adalberto Carlos Soares (PP-Secretário), Adalberto dos Santos Lemos (PDT), Arleu
Machado de Oliveira (PP), Eduardo Carlos Kohlrausch (PDT), Lauri Fillmann (PDT), Luiz Carlos
Balbino de Oliveira (PTB-Vice-Presidente), Moisés Cândido Rangel (PSC), Nelson José Martins
(PMDB), Régis Bento de Souza (PMDB) 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 do dia 06/12, página 4. O Presidente encaminhou
Ofício Nº 622/2016, agendando a data desta Audiência Pública para o dia de hoje, às 10 horas
momento em que o Legislativo em conjunto com o Executivo fará a apresentação do Projeto de Lei
Nº 119/2016 que: Dispõe sobre a elaboração do Projeto de Lei de Orçamento Anual para o exercício
econômico-financeiro de 2017, no Município de Taquara/RS. Também estavam presentes neste ato,
o Diretor Administrativo desta Casa, senhor José Antônio da Silva e os Servidores do Executivo
Municipal, senhora Patrícia Liege de Vargas e senhor André Luiz Vaz da Silva, indicados através do
Ofício Gab. Nº 750/2016, para apresentar o Projeto citado. A partir deste instante o Presidente desta
Casa deu início aos trabalhos, cumprimentando todos os presentes e de imediato convidou os
servidores do Poder Executivo para realizar suas explanações. A senhora Patrícia discorreu
explicações da mensagem contida nas folhas nº 008 a 016, bem como dos documentos que seguem
anexos a esta Ata (projeto – Comparativo entre recursos vinculados); (sumário da receita por fontes
e da despesa por função de governo) e (valores por Secretaria). Os Vereadores presentes se
manifestaram e os questionamentos foram esclarecidos pelos servidores André e Patrícia. O
Vereador Telmo Vieira encaminhará Moção na próxima Sessão Ordinária sobre a “lei da
repatriação”. O Vereador Guido Mario irá apresentar Emenda ao projeto (página 25 de 30 –
aquisição de equipamento para mecanização agrícola). Finalizada a explanação e não havendo mais
questionamentos o Presidente agradeceu a presença de todos e às 11h26min declarou encerrada a
presente Audiência Pública, lembrando ainda que as Emendas devem ser apresentadas com maior
brevidade possível, pois o prazo máximo é até o dia 12/12, para que a Comissão Especial possa
analisar e emitir parecer. Os trabalhos efetivados nesta Audiência encontram-se gravados na íntegra
no arquivo digital de áudio no CD-ROM de Nº 088-2016. 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,
07 de dezembro de 2016.
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