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Ata da Audiência Pública da Prestação de Contas (avaliação das metas fiscais do 3º Quadrimestre 

de 2017) dos Poderes  Executivo e Legislativo, realizada em 22/02/2018. 

Aos 22 dias do mês de fevereiro do ano de 2018, às 10h20min, no Plenário da Câmara Municipal de 

Vereadores de Taquara/RS, realizou-se AUDIÊNCIA PÚBLICA referente à Prestação de Contas do 3° 

Quadrimestre de 2017, dos Poderes Executivo e Legislativo. Estavam presentes os Vereadores: Adalberto 

Carlos Soares (PP), Guido Mario Prass Filho (PP - Presidente), Luis Felipe Luz Lehnen (PSDB), Marlene 

Terezinha Haag (PTB), Sandra Beatriz Schaeffer (PP) e Sirlei Teresinha Bernardes da Silveira (PTB). 

Ausentes os Vereadores: Carmem Solange Kirsch da Silva (PTB), Daniel Laerte Lahm (PTB), Levi Batista 

de Lima Júnior (PTB – Vice-presidente), Magali Vitorina da Silva (PTB - Secretária), Moisés Cândido 

Rangel (PSC), Mônica Juliana Facio (PT), Nelson José Martins (PMDB), Régis Bento de Souza (PMDB) e 

Telmo Vieira (PTB). Por determinação do Presidente desta Casa, Vereador Guido Mario, a Diretora 

Legislativa, senhora Marilene Wagner declarou aberta a presente Audiência Pública referente à Prestação de 

Contas dos Poderes Executivo e Legislativo do 3° Quadrimestre do ano de 2017. A respectiva Audiência foi 

agendada através do Ofício D.L Nº 022/2018, com o seguinte teor: “Vimos através do presente, comunicar 

Vossa Excelência, que conforme contato verbal com o servidor deste Poder, Senhor André Luis Vaz da Silva, 

no dia de hoje, estaremos realizando Audiência Pública, que tratará da Prestação de Contas relativo ao 3º 

Quadrimestre de 2017 do Poder Legislativo em conjunto com o Executivo, que demonstra e avalia o 

cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal Nº 

101/2000 em seu Artigo 9º, parágrafo 4º, bem como o artigo 21, parágrafo único, da Lei Orgânica 

Municipal. A referida Audiência Pública foi agendada para o dia 22 do corrente mês, às 10h no Plenário 

desta Casa. Assina o Presidente desta Casa, Vereador Telmo Vieira.” O Secretário Municipal de Orçamento 

e Finanças, senhor João Carlos de Moura, através do Ofício Gab. Nº 070/2018 indicou os Servidores André 

Luis Vaz da Silva e Patrícia Liege de Vargas, para apresentação da referida Prestação de Contas do Poder 

Executivo. O comunicado desta Audiência Pública foi publicado no Jornal Cidades do dia 20 do corrente 

mês, página 4, no mural desta Casa Legislativa e no site www.camarataquara.com.br. A partir deste instante o 

Presidente da Casa deu início aos trabalhos, começando com a Prestação de Contas do Poder Executivo – 

Governo do Prefeito Tito Lívio Jaeger Filho, momento em que convidou os Servidores André Luis e Patrícia 

de Vargas, para fazer a apresentação da mesma, podendo esta ser acompanhada via sistema. Inicialmente o 

senhor André ressaltou que o material a ser exibido foi elaborado em termos técnicos, conforme apresentados 

ao Tribunal de Contas/RS e a STN. Após foi realizada a explanação do demonstrativo do resultado nominal – 

dívida consolidada líquida do município final de 2017: R$ 45.438.932,36. Principais valores: dívida para com 

o RPPS e parcelamento para com a RGE. Após foi apresentado o resultado primário que compreende os 

valores de receitas arrecadas diretamente pelo município – impostos, taxas, contribuições e demais, receitas 

recebidas do Estado – ICMS, IPVA, IPI e outras, e, recebidas da União – FPM, TR, FUNDEB e outras, 

totalizando em 2017, R$ 125.303.156,37. Também foi falada nas despesas primárias que totalizaram no 

período de 2017: R$ 121.525.329,80; Resultado Primário do período: R$ 3.777.826,57. O Servidor informou 

também as páginas do relatório onde constam de forma mais analítica cada receita e despesa do município. 

Finalizada a prestação de contas do Executivo e não havendo questionamentos o Presidente encerrou a 

mesma, abrindo em seguida a Prestação de Contas do Poder Legislativo, onde convidou o senhor Jorge de 

Moura Almeida – Diretor Administrativo, para fazer a avaliação das metas fiscais do 3º Quadrimestre de 

2017, da Câmara de Vereadores de Taquara. O Diretor fez uma breve explanação do resumo geral das 

despesas decorrentes do Legislativo Taquarense do período mencionado. Após não havendo manifestação, o 

Presidente agradeceu a presença de todos, e às 10h40min declarou encerrada a presente Audiência Pública. 

Os trabalhos aqui efetivados encontram-se gravados na íntegra no arquivo digital de áudio no CD-ROM de 

Nº 01/2018. E, para constar, eu, Silvana Fernandes Lopes, Servidora desta Casa Legislativa, lavrei a presente 

Ata, que segue assinada por mim, e pelos Vereadores presentes, conforme Resolução Nº 004/2015.  

 


