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AUDIÊNCIA PÚBLICA – PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO 
QUADRIMESTRE DE 2020, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO E FINANÇAS. 
 
 
 Ata da Segunda Audiência Pública, realizada na Câmara de Vereadores 
“Palácio Deputado José de Souza Cândido”, nas dependências do Plenário 
“Francisco Marques Figueira”, cujo prédio fica situado na Rua dos Três 
Poderes, nº 65, Jardim Paulista. Ao vigésimo sexto dia do mês de fevereiro de 
dois mil e vinte e um, às quatorze horas e dois minutos, deu-se início à Segunda 
Audiência Pública, do Primeiro Exercício da Décima Oitava Legislatura, sob a 
Presidência do Ver. Leandro Alves de Faria que, em nome de Deus e da Pátria, 
declarou aberta a sessão e anunciou: “Esta Audiência Pública tem por objetivo 
a demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do 3º 
quadrimestre de 2020, em cumprimento ao parágrafo 4º do artigo 9º da Lei 
Complementar Federal nº 101, de 04/05/2000. Nomeio uma comissão 
composta pelos vereadores: Artur Yukio Takayama; Lazario Nazaré Pedro e 
Antonio Rafael Morgado para fazer adentrar ao plenário o Secretário Municipal 
de Planejamento e Finanças, Sr. Itamar Corrêa Viana; o diretor de receitas, Sr. 
Ademilson Freire; a diretora de contabilidade, Sra. Adriana e o contador, 
Marcelo Rodrigues. Em momento oportuno quero dar boa tarde aos 
internautas, que estão nos acompanhando pelo Youtube. Quero dizer que está 
funcionando o novo aplicativo da Câmara Municipal, por meio dele, pode ser 
feito o envio de perguntas que acharem cabíveis com o tema da audiência 
pública, para que o secretário responda após os vereadores e o público 
presente. Passo a palavra ao secretário para as considerações iniciais e 
apresentação das contas. Com a palavra o Sr. Itamar Corrêa Viana: “Boa tarde, 
Presidente, boa tarde aos vereadores Toninho Morgado; Artur Takayama e 
Pastor Lázaro. Muito obrigado! Nesta tarde temos aqui me acompanhando nos 
trabalhos o diretor de receita, Ademilson de Souza Freire; a diretora contábil, 
Adriana e o contador Marcelo Rodrigues. Presidente, muito obrigado 
novamente, na minha primeira audiência pública, em 2017, você estava 
presidindo esta Casa de Leis e hoje na minha primeira prestação de 2021 
estamos novamente aqui.” O Senhor Presidente pede para o secretário 
prosseguir. Sr. Itamar Corrêa Viana: “Obrigado Presidente. Só ressaltando, as 
equipes da Receita e da Contabilidade também estão aqui nos acompanhando, 
muito obrigado pelo apoio aos trabalhos.” O Sr. Itamar Viana fez a 
apresentação da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças, perante os 
membros da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara 
Municipal de Suzano. Demonstrou e explicou o relatório referente à prestação 
de contas e documentos relativos à receita e despesa do 3º quadrimestre de 
2020 enviados à Câmara Municipal de Suzano, via Ofício n.º 
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006/SMPF/CTBL/2021, em 22 de fevereiro de 2021, (protocolo nº 000847), às 
14h05, em cumprimento ao artigo 9º da Lei Complementar 101/2000, § 4º - Até 
o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo 
demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, 
em Audiência Pública na Comissão referida no § 1º do art. 166 da Constituição 
ou equivalente nas Casas Legislativas estaduais ou municipais. O Secretário 
começou a apresentação dos Relatórios de Prestação de Contas, seguindo a 
ordem: ● Relatório Resumido da Execução Orçamentária; ● Resultado 
Primário; ● Receita Corrente Líquida ● Despesa com Pessoal e ● Relatório de 
Gestão Fiscal. Convida o Sr. Marcelo Rodrigues para explicar os dados do 
quadro do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – 3º quadrimestre 
de 2020. Com a palavra o Sr. Marcelo Rodrigues, que leu e explicou os valores 
contidos no quadro a seguir: 
 
 

               
 
Continuando, o Sr. Marcelo passou a palavra para o Sr. Ademilson Freire que, 
após cumprimentar os integrantes da Mesa, os vereadores e as equipes de 
receita e de Finanças, explicou os valores da composição das Receitas 
Orçamentárias: “IPTU – Imposto Sobre Propriedade Territorial Urbana: atingiu 
o montante de  R$ 98,75 milhões, sendo 92,29% da previsão orçamentária.            
ISS – Imposto Sobre Serviços: arrecadado o valor de R$ 66,79 milhões, 
representando 92,76% do previsto. ITBI – Imposto Sobre Transmissão de Bens 
Imóveis: atingiu o montante de R$ 10,64 milhões, sendo 92,52% da previsão.            
AS TAXAS – Atingiram o montante de R$ 5,43 milhões, 79,47% do previsto 
para 2020. AS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES atingiram até o terceiro 
quadrimestre o montante de R$ 611,93 milhões, sendo 9,22% acima do 
previsto para 2020.  
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A seguir, o Sr. Marcelo Rodrigues, lê e explica os próximos quadros: 
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O secretário agradeceu as explicações e agradeceu a presença dos 
vereadores: Maizena e do Vereador Baiano da Saúde e explica: “Conforme foi 
passado pela equipe técnica, só quero ressaltar a questão dos impostos, que 
são as receitas próprias que nós falamos: o IPTU, ISS, ITBI e as Taxas. 
Logicamente, como foi um ano atípico, praticamente em todos, nós ficamos a 
92,29% da previsão; 92,76% da previsão; 92,52% e 79,47%, ou seja, ficou 
muito próximo de atingir a meta prevista, porém com todos esses percalços.  
 
APLICAÇÃO DOS RECURSOS: SAÚDE. As despesas liquidadas até o 3º 
quadrimestre de 2020, com recursos próprios na área da Saúde totalizaram R$ 
136,05 milhões, representando 25,14% do total das receitas de impostos e 
transferências constitucionais, sendo 10,14% acima do que determina a Lei 
(15%). Então foi um número bem significativo dentro da Saúde para 2020.            
ENSINO (C.F.Art. 212). As despesas liquidadas até o 3º Quadrimestre de 2020, 
com manutenção e desenvolvimento do ENSINO, totalizaram R$ 147,43 
milhões, atingindo 26,94% das receitas de impostos municipais e transferências 
constitucionais.” Na sequência, o contador explicou os dois quadros seguintes:  
 
RESULTADO PRIMÁRIO – São retiradas as contas financeiras. Retirando as 
operações de crédito, aplicações financeiras e outras receitas, chega-se ao 
montante da Receita Primária, explica o Sr. Marcelo Rodrigues. 
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O Sr. Itamar Viana, fala sobre RESULTADO PRIMÁRIO – “São excluídas as 
receitas e despesas financeiras, indicando se o nível dos gastos orçamentários 
(não financeiro) do município estão compatíveis com a sua arrecadação, ou 
seja, as receitas primárias são capazes de suportar as despesas primárias.” 
 
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA é um valor muito importante que determina 
diversos limites de gastos públicos, explica o Sr. Marcelo Rodrigues. A seguir, 
lê e explica os próximos quadros:  
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RESUMO DA GESTÃO FISCAL - O Sr. Marcelo explica: “As despesas chegam 
a 40% da receita corrente líquida, bem abaixo do que é autorizado pelo limite 
legal e prudencial. A dívida consolidada líquida, é sempre bom ter esse 
conceito, quanto mais positiva a dívida mais o ente está endividado. No caso, 
o endividamento de Suzano é tão baixo que chega a ser negativo, ou seja, 
sobra recursos em caixa mesmo liquidando a dívida em curtíssimo prazo, mas 
o Itamar vai falar melhor sobre isso. Chegamos a -3,11% da dívida, que dizer, 
com sobra em caixa de R$ 24 milhões. As concessões de garantias o município 
de Suzano não possui, é zero. As operações de crédito atingimos 6,21% da 
receita corrente líquida, sendo que o Senado autoriza até 16%, isto é, mais um 
índice que mostra o baixo endividamento do município”. 
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O Sr. Itamar agradece o contador e as presenças dos vereadores Rogerio 
Aparecido Castilho e Marcio Malt. Logo após fala do Relatório de gestão Fiscal: 
 
DESPESAS COM PESSOAL – “Despesa com pessoal ficou em 40% da 
Receita Corrente Líquida, 11.30% abaixo do limite prudencial e 14% do limite 
legal, demostrando o total controle dos gastos públicos. 
 
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – A DCL dos municípios podem atingir 
120% da receita corrente líquida, conforme Resolução nº 40 do SF, sendo que 
Suzano atingiu em 2020 -311%, ou seja, apresentou uma margem de 
endividamento de 123,11% da Receita Corrente Líquida (RCL) disponível e que 
não estou ser utilizada.  
 
AVALIAÇÃO DE METAS FISCAIS - Como pode ser observado nos números 
da Execução Orçamentária e Gestão Fiscal do município Suzano em 2020, 
verifica-se o total controle das contas públicas e o cumprimento integral do que 
determina a lei de responsabilidade fiscal. O secretário agradeceu e finalizou a 
prestação. O Senhor Presidente agradeceu o secretário e todos que 
compuseram a Mesa e começou as perguntas: “Quando falamos aqui sobre 
quadro resumido da Execução Orçamentária do terceiro quadrimestre, 
observamos que a receita total atinge um percentual de 102,37%. Esse valor 
representa o quê? Um superávit que a Prefeitura teve no decorrer do ano de 
2020? Gostaria que o senhor explicasse um pouco, porque o quadro anterior 
fala em 102,54%. Gostaria que o senhor explanasse para nós, para o público 
presente e para os que os internautas entendam. Realmente nós tivemos um 
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superávit que até aprovamos na semana passada nesta Casa, um 
remanejamento orçamentário num patamar de R$ 9 milhões e alguma coisa 
que não recordo o valor correto” RESPOSTA SECRETÁRIO ITAMAR VIANA: 
“Obrigado Presidente pela pergunta e pela explanação. É interessante que 
Suzano foi um dos poucos municípios da região metropolitana que apresentou 
resultado superavitário, pequeno sim, ou seja, acima, atingimos as metas e os 
objetivos. Em 2,37% que representa em torno de R$ 19 milhões de superávit 
no resultado total. Na verdade, já veio um projeto inicial para a Casa de Leis 
em torno de R$ 9.700,00 milhões. São recursos federais Fundeb, Cacs, Covid 
que também vieram a mais. Então quando a gente apresenta esse número, na 
verdade, eles têm as receitas próprias, as receitas de repasses federais, que 
são compostos pelos recursos do Covid, recursos do auxílio aos municípios, 
que Suzano teve cerca de R$ 30 milhões. Então, esses recursos acabaram 
entrando como se fosse receita. Na verdade, se olharmos todos os nossos 
quadros de receita própria, a maioria atingiu em torno de 90%. E se olharmos 
somente o quadro de transferências correntes, ou seja, repasses, ficamos 9% 
acima do previsto. Então, ocorreu o repasse pelo governo do estado e pelo 
Governo Federal. Com a nossa gestão, praticamente, travou, tive um controle 
mais assertivo do orçamento a partir de abril do ano passado e isso acabou 
totalizando em resultado positivo. Então, a gente conseguiu entregar a um 
superávit e todos os outros índices também estão dentro do esperado. E 
Suzano vai para o quarto ano consecutivo com Capag A, ou seja, mesmo com 
a turbulência a nossa capacidade de pagamento do município está bem 
saudável. Então, esse número representa bem toda situação, porque é um 
pequeno superávit, mas um grande resultado para um ano totalmente atípico.” 
SENHOR PRESIDENTE: “Verdade, secretário. Outra coisa que me chama 

atenção, vou fazer outra pergunta para o senhor em termo técnico e de repente 
serve até para todos. O índice que nós tivemos hoje de pessoas que deixaram 
de pagar IPTU no ano 2020, vemos que pela pandemia a gente tem que 
agradecer aqui não só os munícipes, mas os comerciantes, os industriários que 
não deixaram de pagar de forma positiva nem o IPTU, nem o seu ISS, enfim 
todos os impostos que acarretam os recursos hoje da Prefeitura Municipal de 
Suzano. Então, temos que agradecer sim a população, que no momento tão 
difícil como o senhor acabou de frisar, no ano passado, ainda tivemos também 
o apoio da população. Falamos isso aqui quarta-feira passada, quando a gente 
foi aprovar o remanejamento orçamentário, que nós temos que agradecer a 
população e fazer ver o nosso papel que é investir dentro da cidade e trazer 
uma cidade melhor para a população. Assim sucessivamente para os 
empresários, comerciários de modo geral. Queria só que o senhor falasse 
também da situação de IPTU e dessa parte de tributo que a Prefeitura 
arrecada.” RESPOSTA: “Presidente, seu ponto de vista está bem assertivo 
sobre a questão de quando começou. Como estou fazendo a prestação do 
terceiro quadrimestre, praticamente, é o fechamento do ano, que é diferente do 
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primeiro quadrimestre e do segundo quadrimestre em setembro. Em setembro, 
realmente, nós estávamos meio até sem horizonte, sem saber como que nós 
íamos fechar. Aqui na verdade estou contando 2020 que foi um ano, de novo, 
totalmente atípico. Prorrogamos pagamento de taxas, fizemos várias 
atividades, inclusive, com esta Casa de Leis para que gente atendesse a 
população nesse sentido. Foi falado muito em suspender esses pagamentos, 
suspender esses pagamentos, porém essas taxas são essenciais para manter 
a máquina funcionando. Pelos números aqui dar a entender que, praticamente, 
92% dos contribuintes, ou seja, do IPTU ou empresários da cidade, honraram 
os impostos junto ao município. Isso foi importante e junto com esses repasses 
estaduais e federais ajudou dar equilíbrio ao município. Então, praticamente, 
foi um trabalho feito por várias mãos, de trezentos mil munícipes que, 
realmente, contribuíram para esse resultado. Então, é gratificante hoje 
apresentar um resultado desses aqui para vocês.” SENHOR PRESIDENTE: 
“Tenho certeza de que não só eu, mas como todos os pares aqui ficam 
contentes com isso. Falamos disso esta semana, que temos sim que trabalhar 
em prol da população que veio fazendo a parte dela, mesmo no momento tão 
difícil.” Logo após, informou que as perguntas estavam abertas aos 
Vereadores. Com a palavra o Ver. Antonio Rafael Morgado – 
PDT(Professor Toninho Morgado): “Quero parabenizar o trabalho da 
Secretaria de Finanças, o senhor Itamar e o Ademilson que estão sempre 
prontos para nos atender, a atender esta Casa, prestar os esclarecimentos 
necessários diante das nossas dúvidas e inquietações relacionadas à pasta. 
Acredito que vocês vêm desenvolvendo um excelente trabalho, até porque o 
prefeito para fazer o seu trabalho com excelência precisa ter um quadro técnico 
administrativo de competência por trás dele. Isso demonstra a competência do 
nosso prefeito e certamente demonstra competência da equipe, coordenada 
pelo Itamar e pelos demais funcionários. Senhor Presidente, queria fazer uma 
questão relacionada à Câmara, mas é direcionada ao Itamar. A Câmara 
Municipal tem recebido bastante pedidos de munícipes com impostos 
atrasados, querendo acertá-los, querendo saber se é possível pôr no 
planejamento para este ano, de acordo com observação da Lei fiscal, um 
pacote de isenção tributária chamado Refis, até o final do ano ou dentro do 
limite orçamentário e dentro das normas constitucionais, para facilitar o 
pagamento e acertos das dívidas atrasadas dos impostos dos munícipes 
suzanenses. A segunda pergunta, Senhor Secretário Itamar, ainda este ano 
nós tivemos problemas, em particular em alguns bairros com enchentes. Foi 
aprovada uma lei aqui, no ano passado ou retrasado, e ficou vigente para as 
pessoas solicitarem isenção, comprovando se a casa encheu de água. O 
Prefeito fez essa lei, o Vereador Leandro, depois fez uma emenda, fez algumas 
ressalvas, o que foi aplicável.  Eu queria saber se para esse pessoal, que sofreu 
com enchentes no começo deste ano, tem alguma coisa pensada relacionada 
a isso. E por último, a terceira pergunta é assim, a Secretaria de Educação, não 
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sei se a pergunta é específica para ela, não tem repassado as merendas, ou 
seja, com a suspensão das aulas, as crianças não estão recebendo 
alimentação. Quero saber se esse recurso da merenda vai ser destinado para 
uma outra fonte, em benefício da comunidade, ou se já está sendo feito isso, 
para esclarecimento das pessoas que estão nos acompanhando nas redes 
sociais. Então, são três perguntas: do Refis, da isenção relacionada à enchente 
e essa questão da reposição da merenda escolar. Obrigado!” RESPOSTA: 
“Boa tarde, Vereador Toninho Morgado! Assim, de maneira prática são três 
assuntos. O Refis, na verdade, está dentro de um planejamento. Então, está 
sendo estudado pela Secretaria de Planejamento e Finanças, para dar uma 
equalizada ou requalizada.  Para você ter noção, no ano anterior atingimos 
noventa e dois por cento do objetivo, isso significa oito por cento não pagou em 
dia, é como se fosse assim. Na verdade esse é um cálculo um pouco diferente, 
porque a gente tem uma média. Então, a inadimplência no início do governo 
chegava a vinte e oito por cento, hoje estamos na casa dos dezoito por cento, 
dezesseis por cento. Então, está caindo bastante, porque lógico que a 
população está vendo resultado e está acreditando bastante. De novo, como o 
ano passado foi atípico e esse ano, a minha visão, é que a gente não tem ainda 
um horizonte claro. Só acompanhar as notícias, nós também estamos em um 
ano atípico, mas isso está no planejamento da Secretaria de Finanças. Em 
momento oportuno, passarei para todos vocês. A lei de enchentes. Na verdade, 
como curiosidade é uma lei que tem suas pontualidades em 2019 e 2020 e 
também era para refazê-la em 2021. Porque na verdade quando se fala 
isenção, só quero deixar bem claro que esse termo que é importante, falar que 
se tem isenção na questão de enchente, não é isenção é uma remissão de 
impostos. Porque a pessoa no ano seguinte, que acontecer o evento, vai pagar 
normalmente. Então, essa remissão, uma vez que lanço o tributo para o 
Tribunal de Contas ele vai me cobrar para saber se o Maizena pagou ou não 
pagou. Se não pagou está na dívida ativa, se pagou está na caixa. Se não 
pagou onde está esse recurso? Então, é simples essa verificação. E para você 
fazer uma remissão de um imposto que já foi lançado, o Tribunal de Contas 
exige bastantes informações para fazer. Então, eu lembro, até obrigado pela 
sua colocação, as primeiras pessoas que precisaram do benefício da lei de 
enchente, foram as que tiveram tudo dentro de casa perdido, que foram lá para 
o ginásio, que a assistência social teve de ajudá-las com alimentação, com 
tudo. Então, esse foi um grupo necessitado. A gente discutiu aqui, foi aprovado 
e a gente encaminhou em 2019. Depois teve casos que no início da rua tinha 
água e no final não, mas teve na rua também estou junto, ou seja, o laudo da 
Assistência Social e da Defesa Civil são fundamentais para a deliberação. 
Quando vem para a questão da Secretaria de Finanças, eu somente recebo 
esses laudos e dou prosseguimento. Então, o laudo da Assistência Social, 
dizendo que a pessoa teve a necessidade e o laudo da Defesa Civil dizendo 
que a pessoa teve que se deslocar dali, que a casa estava em risco ou alguma 
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coisa, temos que analisar isso. Então, estão sendo ajustados alguns pontos 
nesse item, mas os processos estão entrando, tramitando, dando sequência 
normalmente. Lembrando que não é uma isenção, é só o termo, é uma 
remissão, porque é só naquele momento que vai ser feito. Porque tem uma 
discussão, inclusive, vou aproveitar a pergunta e o ambiente, que é 
interessante. Fui questionado pelo Tribunal de Contas numa seguinte situação, 
estou dando a remissão de imposto para quem não pagou o anterior? Se você 
pagar o seu seguro, o seu carro está segurado. Então, tecnicamente, só posso 
fazer remissão de imposto para quem está com o imposto em dia. Entendeu? 
Isso é uma discussão que a gente está evoluindo, que dá direito àquele que 
tem direito. Não estou aqui para tirar o direito de algo.  Se você mantém seus 
impostos em dia, na hora que for acionado o benefício, você tem. A pessoa tem 
lá quinze, vinte anos de impostos, foi um caso desses na verdade. Teve uma 
situação, inclusive, meu diretor de receita está aqui, que a pessoa tinha dez 
casas alugadas e queria a isenção das dez casas. Ninguém ficou, ninguém 
saiu. Então, isso daí tem que ser ajustado para gente de novo, dá direito a quem 
tem o direito, a quem precisa de ajuda. Eu não tenho nada contra, na verdade, 
a gente só precisa ajustar bem essa discussão. Obrigado por esta pergunta, 
porque ela é bem interessante. A merenda: sim, todo recurso do Estado, da 
União e do município foram convertidos em as cestas básicas, em alimento 
para as crianças, por meio da Assistência Social e do Cadastro Único, foi 
destinado para as crianças cadastradas. Inclusive, na última semana do ano 
passado, o governo federal mandou um recurso para gente utilizar para compra 
de cesta básica, mas como na última semana, nos últimos quinze dias? Aí 
fizemos uma negociação para comprar no início do ano, porque o ano fiscal já 
ia acabar. Então, todo recurso que foi passado, por isso que o índice da 
Educação 25.7%, também foram utilizados os recursos para alimentação 
escolar, que é obrigação do município fazer isso. Então, foi convertido em 
alimento e cestas para as crianças. Caso possa auxiliá-lo, depois passo até os 
números de cesta, quanto foi comprado, o que foi utilizado junto a Assistência 
Social e a Secretaria de Educação que fez todo esse trabalho.” O vereador 
Antonio Rafael Morgado agradece. O Ver.  Marcos Antonio do Santos – PTB 
(Maizena), pergunta se a questão do Refis foi respondida. RESPOSTA 
SECRETÁRIO ITAMAR VIANA: “Está planejado e não tenho data. É um 
planejamento da Secretaria, em momento oportuno apresento para vocês.” 
SENHOR PRESIDENTE: “Vou fazer um adendo na pergunta, muito bem feita 
pelo vereador Toninho Morgado, sobre a remissão de imposto da lei de 
enchente. Não cabe, Secretário, não sei qual pasta é pertinente, fazer uma 
adequação na lei? Tomara que num futuro muito próximo nós não soframos 
mais com isso. Até começaram as limpezas dos córregos, dos rios aqui no 
nosso município, mas sabemos que todo início e final de ano sofremos com 
isso. Não cabe uma regulamentação na lei? Concordo com o senhor que quem 
tem que ter direito é quem realmente paga seus impostos. Se o munícipe está 
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em dia no momento que viveu uma enchente na casa, perdeu tudo, acho justo 
ele ter essa remissão de imposto, e a gente fazer realmente uma lei que 
cumpra. Até para informação da população, fiz uma emenda no ano passado 
na lei e acaba saindo um pouco do controle, porque acho que pode qualquer 
um falar que entrou água no meu quintal e vai ter direito. Não é isso. Eu acho 
que caberia a gente conversar e fazer uma alteração na lei que todos entendam 
quando vai ter direito ou não.”  RESPOSTA: “Presidente, obrigado! Na minha 
agenda, ontem, às três horas da tarde, estava com o secretário jurídico, 
justamente discutindo a essa lei, para rever os detalhes. Na verdade, 
aproveitando a pergunta que é pertinente, essa lei tem que ser renovada ano a 
ano. Quando não é um benefício, porque benefício você estabelece agora e 
fica de eterno, ou seja, não precisa modificar, mas como é uma remissão todo 
ano tenho que autorizar essa remissão. Então é como se todo ano, no mês de 
fevereiro, essa lei tivesse que ser renovada neste período. Tanto que na época 
a lei ficou aberta e fui questionado quanto a isso. É assim em Finanças é onde 
o Tribunal de Contas faz a cobrança dessas revisões, desses pontos que estão 
sendo colocados. Eu acredito que em quinze dias no máximo, já deva ter um 
projeto de lei com essas revisões, mas é algo para trazer para a realidade, não 
é para fugir da realidade, dessas situações. Então, tenho obrigação de fazer 
justiça tributária com essa remissão e não um benefício tributário, é literalmente 
nessa linha. E também quando se fala que você só tem direito quando cumpre 
os seus deveres, é importante isso. Porque na verdade se a pessoa já não 
paga, não tem o direito. Agora se ela cumpre os seus deveres, passa ter os 
seus direitos, isso que é importante balizar isso para a sociedade.” SENHOR 
PRESIDENTE: “Agradeço secretário. Esta Câmara, este Presidente, tenho 
certeza que todos os vereadores estão à disposição para discutimos essa lei e 
a provarmos aqui na Câmara, que vai ser de suma importância.” Com a palavra 
o VER. ARTUR YUKIO TAKAYAMA – PL (ARTUR TAKAYAMA): “Boa tarde 
secretário Itamar e todos da Mesa. Na verdade, é um esclarecimento, 
Secretário. Na verdade, são dúvidas de munícipes que me perguntam 
frequentemente sobre o IPTU.  Na verdade, a gente só teve um reajuste do 
IPCA, é isso, certo? Então, gostaria que o secretário esclarecesse de forma 
técnica, para os nossos munícipes o reajuste do IPCA, que não foi um aumento 
real. O pessoal fala assim: ‘Mas Artur, o prefeito falou que não ia ter aumento, 
mas teve.’ Mas teve um reajuste do IPCA. É isso que gostaria de pedir para 
que o secretário explicasse.” RESPOSTA: “Obrigado, Vereador Artur 
Takayama! Vou responder até uma pergunta que você não me fez e aproveitar 
e dar explanação. Na verdade, dentro da lei de responsabilidade fiscal, a 
inflação é uma reposição inflacionária. Se eu pegar o índice de 3,97 e pôr a 
3,98 esse 0,01 chama-se aumento real. O 3,97 estou somente atualizando a 
base. Então, se pegar o índice, a gente já replicou, não só nós, mas a maioria 
das Prefeituras fez exatamente esse movimento, só replicamos o índice 
inflacionário, porque é obrigatório por lei. Por quê? Olha que interessante, se 
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não fizer essa reposição, quando eu fizer o a reposição salarial dos funcionários 
vou aumentar 3.97%. Quando as tabelas, tudo que for gasto pela Prefeitura 
também vai ter o aumento de outra conta. Se não entro com arrecadação, como 
que eu vou equilibrar a minha despesa? Só projetando, se em quatro anos não 
fizer isso dá 15%, praticamente, até 20% de inflação sobre inflação. Vou 
defasando o nosso recurso público, então tem essa situação. Isso é importante, 
porque teve essa diferença. Nós lançamos o IPTU, na nossa base, no dia 
quinze de janeiro, não é Ademilson? E nesta semana, com ajuda da equipe da 
receita, mandamos todo volume de carnês para os munícipes. Eu também 
recebi uma pergunta de uma pessoa que falou: olha o meu IPTU aumentou 
50%. Falei dá uma olhada quanto que era a medida da sua casa no passado e 
quanto é agora. E tenho uma pessoa bem longe de mim, que é meu irmão, que 
o imóvel dele aumentou 100% o IPTU. Eram cento e vinte metros e agora são 
duzentos e quarenta metros. Então, aumentou IPTU? Não, foi feito a 
regularização cadastral.  Caso vocês tenham um caso desses, nós temos a 
equipe que faz a revisão, vai ao local e verifica. Por quê? Se ele pagava R$ 
300,00 o metro da construção, se aumentou cem metros vai aumentar x vezes.  
Então, a nossa equipe está totalmente preparada para isso. Por isso eu disse 
que foi uma pergunta que você não me fez, mas aproveitando o tema é 
importante, porque nós fizemos uma regularização cadastral, foi feita aos 
poucos, aos poucos. Em Suzano para você ter ideia, tinha imóveis que tinha, 
pelo menos, cinco mil metros quadrados e ainda estava como terreno. Agora 
tem os cinco mil metros quadrados lá. Então, a gente foi refazendo essa 
readequação do cadastro. Nesse caso, não é aumento. Falo, dá uma verificada 
no metro quadrado anterior comparado com esse. Mas, independente disso, já 
deixo à disposição a equipe. Você sabe que tem a porta aberta na receita para 
poder auxiliá-lo.”  PERGUNTA: “Obrigado, Secretário! Gostaria de parabenizar, 
neste momento, toda a equipe de Finanças e Planejamento em nome do Evair 
e do Moises, pelo empenho de estarem enviando todos os carnês do IPTU. 
Gostaria de perguntar qual seria o último prazo que vai ser enviando os carnês 
de IPTU para os munícipes? Na minha casa já recebi, já chegou lá, mas as 
pessoas me perguntam: Artur, até quando que vai vir? Falo:  está chegando, 
está chegando, mas a gente não tem uma data mais ou menos para saber até 
quando que vai chegar e qual é o prazo máximo. Às vezes, a pessoa não 
recebe, falo que no site da Prefeitura, online, a gente tem para tirar a segunda 
via, se no caso não chegar.” RESPOSTA: “Na verdade, é só uma mudança de 
comportamento, isso é importante. Quando nós conseguimos lançar o IPTU 
online, cerca de quarenta mil downloads foram feitos. Tecnicamente, eu 
deixaria de enviar quarenta mil carnês, para você ter ideia do volume de 
pessoas que antecipam isso. Antes nós não tínhamos receitas de IPTU em 
janeiro, hoje nós temos em janeiro e em fevereiro. Por quê? Porque a primeira 
parcela vence no dia quinze de março. As pessoas deixavam para o dia quinze 
de março, porque o IPTU não chegava antes nas mãos delas. Hoje nós 
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conseguimos fazer isso, então nesta data todo o material foi enviado pelo 
correio, praticamente, todos os condôminos já receberam com ajuda da 
Receita.  A gente separa o que é condomínio e quem faz a entrega é a equipe 
da Receita que faz isso, porém eu acredito que cada vez mais possamos indicar 
a utilização do site, faz o download, faz a utilização, porque está lá desde o dia 
quinze de janeiro. Vou dar uma informação, antes falavam: ‘se não for entregue 
não pago. Entro na justiça e não pago, porque não recebi o carnê.’ Se você 
compra um carro você vai ter IPVA para pagar; se você tem um imóvel você 
tem IPTU para pagar, isso se chama obrigações acessórias. Então, não tem 
como alegar que não tem que pagar, porque não recebeu. De novo, desde o 
dia quinze está disponível caso queira via internet.” O vereador Artur Yukio 
Takayama agradece o secretário. PERGUNTA DO VER. ROGERIO 
APARECIDO CASTILHO – PSB (ROGERIO CASTILHO): “Boa tarde equipe, 
Secretário. Primeiramente, quero parabenizar o excelente trabalho que você 
vem fazendo frente à pasta, mantendo as contas públicas em dias, isso é muito 
importante. Usando a deixa que o meu grande amigo Artur citou, aqui na 
questão do reajuste. A gente entende, tanto é que o Rodrigo usou isso no 
período eleitoral, que haveria simplesmente o reajuste. A gente sabe da 
necessidade disso, porém fui questionado pelos meus vizinhos de onde moro, 
que é na área rural, sobre o estudo que foi feito e essa reformulação. Como 
você falou, uma coisa é o cara que tinha uma área de cinco mil metros sem 
nada construído e hoje já tem cinco, seis casas lá dentro. Esse estudo a gente 
teve uma equipe que ficou nesse período fazendo ou até aqueles que já tinham 
uma simples modificação, foi feito um reajuste em cima também? Por exemplo, 
tenho a Dona Divina, lá da Duchen, ela me procurou ontem e falou: ‘Rogério, 
chegou o IPTU na minha chácara, a gente não construiu nada e veio um 
aumento absurdo, dentro dessa simples reformulação que ia ser feita, o que 
posso dar de orientação para ela mediante a isso? Porque lá é uma área rural, 
a performance de análise feita na malha central é a mesma feita na área rural 
para construção ou tem um parâmetro diferente em cima disso? Por favor.” 
RESPOSTA: “Rogério Castilho, obrigado. Item 1, a pessoa tem praticamente o 
ano todo para fazer o questionamento, receber o estudo, a reanálise do IPTU, 
a qualquer tempo ela tem isso. Chegou lá, viu que está muito divergente, fica 
essa orientação, aproveitando, para todos. Traz a pessoa para a equipe da 
receita, que a gente faz essa verificação. Porque lógico pode ocorrer problemas 
de análise e é facultado o erro e mesmo assim facultado a correção desse 
mesmo erro. Quando se fala nessa questão do estudo, foi feito em todos os 
imóveis de Suzano. Temos o histórico visual deles, as fotos aéreas na ordem 
de oito anos ou dez anos praticamente. Nos últimos cinco anos, a gente tem 
todas as fotos do que ocorreu nos imóveis em Suzano. Então, quando você 
aloca, tem uma equipe própria que faz esse estudo e essa medição. Como que 
foi feito à época? Até para facilitar, o recomendado era 5% de erro entre a foto 
e o imóvel. Nós propusemos 15%, para quando der a diferença fosse muito 
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diferente. A pessoa que fez dez metros, quinze metros não vão aparecer, o que 
apareceu foi o cara que fez cinquenta, sessenta, setenta metros daí para frente. 
Na verdade, a gente tem o histórico de todos esses imóveis. Nesse caso é 
literalmente simples, traz para a gente, é feita uma reanálise e é proposta. Acho 
que se eu passar a pergunta para a equipe, de todo o pessoal que pede para 
revisar os imóveis, nós temos quase na ordem de 100% de acerto, se não é 
100% está chegando nos 95% com tranquilidade. O Evair já está balançando a 
cabeça e o Ademilson também. A assertividade é muito grande.  As pessoas 
estão questionando o aumento, porque comparado é pela área, não por outra 
situação. Então, é importante esse ponto de vista. Aproveitando quero 
agradecer a presença do vereador Pacola e do Vereador Zé Oliveira, muito 
obrigado pela presença na audiência pública.” SENHOR PRESIDENTE: 
“Pergunto se tem pergunta do público. Não há pergunta do público. Só para 
informação, secretário, estamos hoje testando um novo aplicativo que a 
Câmara em audiência pública, futuramente, também vai ter em Sessões 
Ordinárias para a população interagir mais. Também pela situação da 
pandemia que não pode vir presencial, a população tem oportunidade de fazer 
a pergunta, pegar sua informação, tirar suas dúvidas. Aí a gente tem hoje duas 
perguntas aqui, a primeira que vou fazer para o senhor, até falamos aqui, mas 
de repente ele está online. É do Rodolfo ele pergunta: Esse ano não vai ter 
Refis para as pessoas que não conseguiram acertar o IPTU, por causa da 
pandemia? Não sei se o senhor quiser responder e agregar mais alguma coisa 
a informação, por favor.” RESPOSTA “Obrigado! Respondendo ao internauta 
foi o que respondi para o Ver. Toninho Morgado, que já havia feito a pergunta.  
Está no planejamento da Secretaria, então no tempo propício vamos apresentar 
um projeto para Casa de Leis. Na verdade, você fez o comentário quanto à 
questão do acesso à população, que é um belo exemplo, para fazerem 
questionamentos para gente. Até o Evair, o Moisés e o Ademilson, mas vou 
utilizar a figura do Evair, a Secretaria de Finanças com o departamento da 
Receita está criando o acesso a receita, ou seja, uma segunda via do IPTU, 
ITBI, todos os serviços digitais que temos hoje tem uma apresentação. A gente 
gostaria de aproveitar e fazer apresentação para os assessores dos vereadores 
ou dos vereadores para os assessores, por quê? Porque hoje o acesso de 
muitas coisas já está no gabinete de vocês, setenta, oitenta por cento do que 
hoje a receita faz, já está acessível do gabinete. Então é importante isso que é 
justamente para dar acessibilidade ao público.  Vou até lá para tirar a segunda 
via do IPTU, mas espera aí como que faço? Nós já preparamos uma 
apresentação, já discutimos para poder fazer no gabinete de vocês, para que 
também a Receita e a Secretaria de Financeira entre junto com vocês para 
auxiliá-los, porque uma vez auxiliando vocês estamos também auxiliando a 
população. Então, esse é um projeto que nós temos, agora é um momento 
oportuno de fazer essa explanação. Em tempo gostaria de agradecer o Nelson 
do Fadul pela presença, obrigado. O próximo passo da Secretaria de Finanças 
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vai ser orientar vocês dentro do gabinete para que atendam a população, até 
com mais agilidade, com mais qualidade de informação em tempo rápido.” 
SENHOR PRESIDENTE: “É importante essa ferramenta, secretário, até pela 
facilidade da população, hoje ela pode pegar a informação. Eu acho que nós 
temos que entrar, realmente, nessa era digital e facilitar para população, isso é 
muito importante. Esse aplicativo que hoje colocamos aqui, mais uma vez, 
quero parabenizar a nossa funcionária de carreira da Casa a Taiane que 
desenvolveu um aplicativo, juntamente com a nossa equipe da Diretoria de 
Comunicação, que é uma ferramenta muito importante. Tem mais uma 
pergunta aqui, secretário, do Charles. Após, vamos dar uma cópia para o 
senhor se quiser se comunicar com eles via e-mail. Ele diz aqui: Primeiramente, 
parabenizo a iniciativa trazida por essa ferramenta de participação popular. 
Nesse quesito a Câmara de Suzano está de parabéns! Quanto à apresentação 
das contas, espero que não tenha havido negligência por parte do secretário 
de finanças, mas não achei nada nos documentos disponibilizados sobre as 
dívidas ativas no município. Aliás, esse é um gargalo em qualquer canto desse 
país. Assim sendo, tenho algumas perguntas: Qual o valor estimado da evasão 
fiscal do município? Essa é a primeira, secretário. Qual o valor, hoje, da dívida 
ativa e quantas execuções fiscais o município tem ajuizado? Segunda. E a 
terceira e última: A Procuradoria do município tem agido de modo eficiente para 
cobrança desses débitos? O que o senhor não tiver informação, secretário, 
vamos passar para o senhor a pergunta e o endereço de e-mail do munícipe e 
futuramente pode responder de forma mais técnica. Mas se tiver alguma 
pergunta que o senhor quiser explanar fique à vontade.” RESPOSTA: “Na 

verdade, é interessante a questão da dívida ativa, aí é conceitual. Dívida ativa 
é aquele munícipe ou empresa que não pagou o seu tributo. O Refis é uma 
ferramenta para auxiliar justamente quem está na dívida ativa, quem está 
executado. Então falar da evasão fiscal, não tem, isso é só questão conceitual, 
não é evasão fiscal. Se o munícipe deixou de pagar o IPTU de dezembro já 
está em dívida ativa. Ele fica em dívida ativa durante dois anos e pode ficar até 
cinco anos e depois de dois anos é executado, ou seja, sai da nossa cobrança 
administrativa e passa para Procuradoria. Marcelo, nos vimos agora recente. 
Porque as informações quanto à dívida ativa, na verdade, o fechamento foi feito 
agora que está para a gente mandar para o Tribunal de Contas, foi praticamente 
semana passada. Ficou em oitocentos e...?” O secretário passou a palavra para  
o contador MARCELO RODRIGUES: “Na verdade, é que tem a tributária e 
não tributária. No total com as duas juntas R$ 916 milhões, nessa ordem. 
SECRETÁRIO ITAMAR VIANA: “Novecentos e dezesseis milhões de reais. 
Esse número é dinâmico e foi fechado semana passada. Inclusive, todas as 
informações que estou passando pra vocês hoje fui solicitado pela imprensa na 
semana passada. Falei, enquanto que eu não fizer audiência pública, porque 
devo explicações primeiro a Casa de Leis. Tenho que respeitar a hierarquia das 
informações passo para o prefeito, para o Executivo e apresento para vocês, 
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agora disponibilizo as informações no site da Prefeitura e já está disponível no 
Tribunal Contas, porque a gente já depositou essas informações semana 
passada. Os dados são de ordem pública. É importante isso, tem perfis uma 
hora a Receita que faz a cobrança, depois da Procuradoria que faz cobrança e 
execução. Então é um procedimento legal, é uma operação normal essa 
situação. Mas aproveitando, como teve outras perguntas no meio, gostaria de 
responder item a item para ele, porque é importante atender essas demandas 
dos munícipes. Deixa comigo, Presidente, que eu vou responder para ele.” 
SENHOR PRESIDENTE: “Vamos enviar para o senhor, secretário, passo agora 
para o senhor para as considerações finais e após encerraremos a audiência 
pública.” SECRETÁRIO ITAMAR VIANA: “Presidente, agradeço a 
oportunidade novamente de fazer a prestação aqui na Casa de Leis. Gostaria 
de fazer uma ressalva aqui ao pastor Lázaro, Nelson do Fadul, Marcio Malt, 
Artur Takayama, Zé Oliveira e o Baiano da Saúde, que são os vereadores 
novos nessa vereança e que seja profícua para vocês. Estava aqui no dia da 
posse, mas infelizmente a gente não podia confraternizar e estar juntos. 
Parabéns para vocês! E Pacola, Maizena, Toninho Morgado quero agradecer 
novamente o apoio que sempre tenho nesta Casa, porque é uma Casa que 
sempre foi ombro a ombro com a Secretaria de Finanças. Uma Secretaria 
técnica, não tem um aspecto político dentro da Secretaria, ela tem que estar 
norteada com isso.  Então independente dos perfis de cada um dos vereadores 
a secretaria está aberta para atendê-los sim a qualquer momento. Agradeço 
mais uma vez a possibilidade. Quando fazemos um trabalho junto, Finanças 
junto com a Casa de Leis apresentando para a população melhores 
alternativas, com certeza o município também tende a crescer.  Então, só tenho 
a agradecer, agradeço a minha equipe o Ademilson; o Adriano, o Marcelo, o  
Moisés, o Evair, o Claudinei e o Breno que estão nos acompanhando também, 
muito obrigado a todos.” SENHOR PRESIDENTE: “Agradeço, Secretário, a 
explanação do senhor nessa audiência pública. Também parabenizo toda sua 
equipe, o senhor, por realmente estarmos no caminho certo. Que permaneça 
desse jeito pelo longo desse mandato de quatro anos. Agradeço a presença de 
todos, da população, dos internautas que nos acompanham até agora. Dou por 
encerrada a presente audiência pública. A todos boa tarde e fiquem com Deus!” 
Nada mais havendo a tratar, às quatorze horas e cinquenta e nove minutos, o 
Senhor Presidente encerrou a Segunda Audiência Pública. Compareceram a 
esta sessão os vereadores: André Marcos de Abreu - Pacola (PSC); Antonio 
Rafael Morgado – PDT (Professor Toninho Morgado); Artur Yukio Takayama – 
PL (Artur Takayama ); Givaldo Freitas dos Santos – PL (Baiano da Saúde) ; 
José de Oliveira Lima – PDT (Zé Oliveira); Leandro Alves de Faria – PL 
(Leandrinho); Marcio Alexandre de Souza – PL (Marcio Malt);  Marcos Antonio 
do Santos – PTB ( Maizena); Nelson dos Santos – PL (Nelson do Fadul); 
Rogerio Aparecido Castilho – PSB (Rogerio Castilho). Acompanhamento da 
sessão: consultor parlamentar, José Cláudio Aguiar; diretor legislativo, Douglas 
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Francisco Martins da Silva; diretor jurídico, Eric Trimboli Teixeira; agente 
administrativo, Rodrigo Yukio Igarashi; assessora técnico de comunicação, 
Taís Aranha; agente administrativo, Raziel Shinosuke e auxiliar administrativo, 
chefe de serviços legislativos, Mayara Moreira de Brito; auxiliar administrativo,  
Pamela da Silva Araújo e taquígrafa, Rosinéia de Agostini Pacheco 
(trabalhando em home office)   
 
 
    Plenário FRANCISCO MARQUES FIGUEIRA, em 26 de fevereiro de 2021. 
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