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   Ata nº 2.344, de 24 de setembro de 2018. 

            8ª Sessão Extraordinária  

 Aos vinte e quatro dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, às 

dezoito horas, no Plenário da Secretária Municipal da Educação - SMEC. 

Reuniram-se os Vereadores sobre a Presidência do Vereador Irineu Feier e 

secretariado pelo Vereador Ilário Relásio Bringmann. O presidente abriu a 

sessão saudando a todos os presentes e explicou que esta é uma Audiência 

Pública para apresentação do cumprimento das metas fiscais do segundo 

quadrimestre de 2018, junto ao Poder Legislativo em atendimento ao art. 9º. 

Parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal. A seguir convidou ao Sr 

Juarez Luis da Silva, contador da prefeitura e saudou a Secretária da Fazenda 

Sra. Roseli Weiler Fiuza, o Vice-Secretário da Educação Sr. Claudio Miguel 

Czervieski, bem como os componentes do Controle Interno. O senhor Juarez 

passou a explicar como foi feito o relatório e apresentando o relatório do 

Executivo com a execução orçamentária da receita e despesa, sendo que o 

resultado orçamentário do Poder Executivo teve um superávit orçamentário no 

período de R$-5.329.460,63-. Do Poder Legislativo apresentou as despesas de 

R$-379.026,37, sendo que do limite dos gastos totais houve uma economia de 

acordo com a despesa liquidada de R$-1.682.698,08. Apresentou o Regime 

próprio de previdência dos servidores municipal com a receita e a despesa, 

havendo um superávit de R$-3.968.787,12. A seguir apresentou o atendimento 

aos limites fixados da receita corrente líquida, do limite da despesa, com 

pessoal do Poder Executivo, limite da despesa com pessoal do Poder 

Legislativo, limite da dívida consolidada, limite de comprometimento com 

amortização, juros e encargos, limite para operações de crédito, aplicação em 

saúde e educação. Houve comentário dos Vereadores Marisa da Rosa 

Azevedo, Roque Werner, Ilário Relásio Bringmann, João Alberto Kunz sobre a 

execução orçamentária com a receita e a despesa, respondidas pelos Sr. 

Juarez e pela Secretária da Fazenda Sra. Roseli Weiler Fiuza. Não havendo 

mais nada a tratar o presidente agradeceu a presença de todos e deu por 

encerrada esta Audiência Pública. Três Coroas/RS, 24 de setembro de 2018.   

   


