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TERCEIRA AUDIÊNCIA PÚBLICA – DISCUSSÃO DO PROJETO DE LEI
025/2021- PLDO 2022.

Ata da Terceira Audiência Pública, realizada no Plenário da Câmara Municipal
de Suzano, cujo prédio fica situado na Rua dos Três Poderes, 65, Jardim
Paulista. Ao vigésimo sexto dia do mês de maio de dois mil e vinte e um, às
dez horas, deu-se início à Terceira Audiência Pública, do Primeiro Exercício,
da Décima Oitava Legislatura, sob a Presidência do Ver. Leandro Alves de
Faria, que cumprimentou os vereadores presentes, o público presente,
imprensa, o público que acompanha pelo Youtube e, em nome de Deus e da
Pátria, declarou aberta a sessão e anunciou: “Esta Audiência Pública tem por
objetivo a discussão sobre o Projeto de Lei nº 025/2021, de autoria do
Executivo Municipal, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e
execução da Lei Orçamentária de 2022, e dá outras providências. [PLDO
2022], conforme artigo 48, parágrafo único, inciso I, da Lei Complementar nº
101, de 04/05/2000. Nomeou uma comissão formada pelos vereadores Artur
Takayama, Jaime Siunte e Fábio Diniz para recepcionar o secretário
municipal de Planejamento e Finanças, Sr. Itamar Corrêa Viana e o diretor de
Planejamento, Sr. William Nakamura. A seguir, agradeceu a presença dos
vereadores presentes: Marcos Antonio dos Santos – (Maizena), Jaime Siunte,
Artur Takayama, Givaldo Freitas dos Santos – (Baiano da Saúde), Fábio
Diniz, Marcio Malt, Nelson do Fadul e Lazario Nazare Pedro – Pastor Lázaro e
passou a palavra ao secretário de Planejamento e Finanças para suas
considerações iniciais e explanação sobre a LDO 2022. Com a Palavra o
secretário ITAMAR CORRÊA VIANA: “Bom dia, Presidente, bom dia,
Vereadores, já citados pelo presidente! Agradeço a presença de todos aqui na
apresentação do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias 2022. Aqui está
me acompanhando o diretor de Planejamento, William Nakamura. Agradeço a
minha equipe de Contabilidade e de Receita presentes e à imprensa também
fazendo a cobertura dessas informações.” – O secretário fez a apresentação
da LDO, auxiliado pela servidora da Prefeitura do Município de Suzano,
Angélica Mignoli, responsável pela exibição dos slides. – “Pela Constituição
Federal de 1988, o Art. 165 Leis de iniciativa do Poder Executivo
estabelecerão: I - o plano plurianual; II - as diretrizes orçamentárias, que é
o assunto desta audiência e III - os orçamentos anuais. Vale uma ressalva,
Presidente, que nesse primeiro ano de segunda gestão está sendo construído
o Plano Plurianual (PPA), que em momento oportuno será apresentado,
inclusive, na Casa de Leis, ele será publicado no próximo mês de junho em
que é feito por iniciativa popular as demandas por município nos próximos
quatro anos, ou seja, 2022 – 2025, pegando o primeiro ano de um próximo
governo. Por uma questão de vacância de informação, as diretrizes
orçamentárias deste primeiro ano de governo elas não refletem tudo o que o
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governo pretende fazer nos quatro anos, porque o plano plurianual ainda não
está elaborado. Hoje as informações são mais sucintas. Isso é uma
característica da LDO do primeiro ano de governo. No segundo ano de
governo, já vem com as diretrizes, já vem com as metas, já vem com os
objetivos, vem com mais informações. Hoje, a Casa tem alguns vereadores
de primeiro mandato, então passo essa informação porque é importante. Ela
soma com o conhecimento se acaso tenha alguma discussão, uma
informação contemple para vocês. O § 2º - A lei de diretrizes orçamentárias
compreenderá as metas e prioridades da administração pública – como para
este quadriênio nós não temos ainda as informações, por isso que eu
comentei que, nesse caso, ela é mais sucinta –, incluindo as despesas de
capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da lei
orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e
estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de
fomento.” Continuando, o secretário passou a palavra para o diretor de
planejamento explicar a estrutura da lei.

Com a palavra o Sr. William Nakamura: “Bom dia, Sr. Presidente, Nobres
Vereadores! Vamos comentar um pouco sobre como funciona, na verdade,
essas três peças orçamentárias. Então a Constituição de 1988 associa o
planejamento ao orçamento. Com a obrigação da elaboração do Plano
Plurianual(PPA), um plano para quatro exercícios; a Lei de Diretrizes
Orçamentárias(LDO) e a Lei Orçamentária Anual(LOA) que são de um
exercício apenas cada uma.” O diretor de planejamento leu o quadro de
Planejamento setor público.
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“Bom, então aqui a gente tem uma ilustração de como é que funciona a
integração das três peças:

“PPA é o planejamento; a LDO é a orientação e a LOA é a execução. E a
soma das três peças formam o programa de governo.
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“Prazos das Peças Orçamentárias. De acordo com a Constituição do Estado
de São Paulo, os prazos para a entrega dos projetos das Leis Orçamentárias
são as seguintes: PPA: 15 de agosto do primeiro ano de mandato; LDO: 30
de abril anualmente e LOA: 30 de setembro anualmente. Como o Itamar falou,
vou só reforçar que as metas e prioridades da administração municipal para o
exercício de 2022 serão estabelecidas, excepcionalmente em relação a esse
exercício, na lei que instituirá o Plano Plurianual 2022 a 2025, cujo projeto
será encaminhado pelo Executivo no prazo previsto na legislação
competente. Então, no Plano Plurianual teremos um anexo adicional,
demonstrando as metas e prioridades para o exercício de 2022. Temos aqui
uma ilustração apenas sobre os critérios de limitação de empenho.

“A LDO estabelece regras das atitudes que o Executivo tomará, mediante a
frustração de receitas que geralmente se dá em limitação de empenho. ‘As
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despesas do município deverão ser tratadas com extrema cautela,
atualizando-se as suas previsões de receitas e promovendo bloqueios nas
despesas discricionárias que não possuem cobertura’. Então bimestralmente
o Executivo precisa acompanhar a execução das receitas para tomar atitudes
necessárias caso haja alguma frustração. No caso, a primeira atitude seria o
bloqueio das despesas discricionárias.” O Sr. Itamar Viana explicou:
“Conforme passado, a questão da LDO exige um grau de planejamento bem
complexo. Porque eu tenho o cálculo do PIB(Produto Interno Bruto) que vem
do governo federal e hoje é notória a sua oscilação. Nós fazemos parte de um
todo em que a questão da variação do Produto Interno Bruto é significativa. ‘O
PIB representa a soma em valores monetários de todos os bens e serviços
finais produzidos numa determinada região – ou seja o PIB de Suzano é
diferente do PIB de Mogi, que é diferente de Poá. Então, só que o PIB
Nacional tem influência muito grande dentro desse planejamento –. O
secretário leu o slide:

“A Secretaria de Planejamento e Finanças tem que seguir uma diretriz que o
governo está dizendo que nós vamos crescer 3,08%. Se esse crescimento
não se materializar, as diretrizes têm que ser realizadas, porque realmente
isso pode não acontecer. Quando a gente fala de crescimento do PIB, na
verdade, está vinculado à questão da vacinação e da retomada da economia.
A palavra é justamente projeções. E essa projeção, logicamente, vai ser
variável de acordo com os resultados.”
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“Eu trouxe o quadro (Evolução do PIB no Brasil) para vocês verem, na
verdade que de 2012 até 2021, que a última projeção nossa, porque depois é
para 22, 23, 24, a variação do PIB. Então, essa variação faz com que o
planejamento orçamentário, o planejamento financeiro oscile igual a esse
gráfico. Ou seja, ora eu tenho crescimento, ora eu tenho queda, ora eu tenho
estabilização. Em 2017, 2018 e 2019 você tem quase que, literalmente, uma
linha reta, depois, uma queda bruta, depois um crescimento. Então, tem uma
variação aí, realmente, muito grande, porém em 2021 essa previsão de 3,08
pode ser revisado a qualquer momento. Isso faz com que a peça da LDO
possa sofrer alterações ao longo do período de 2022 também. Então a peça
apresentada hoje, que está na Casa de Leis, pode sofrer alteração de acordo
com essas modificações. ‘PROJEÇÃO DE INFLAÇÃO. Apesar de a
pandemia e a alta observada na inflação em 2020, o quadro inflacionário em
2021 demonstra-se estável, com o IPCA devendo ficarem 4,92% no
acumulado de 12 meses e, estima-se o IPCA de 3,51% para 2022 e de 3,25%
para 2023 e 2024’. Estas informações são da base do Ministério da
Economia. ‘A taxa de juros SELIC é estimada em 6,0% ao ano para 2022, em
6,50% para 2023 e 6,25% para 2024’. O que é interessante quando pegamos
esses três itens? PIB se estiver crescendo, logicamente, a entrada de capital
é maior. Se você tem uma estabilização da questão da inflação também, ou
seja, estou arrecadando e não estou depreciando o meu dinheiro. Quando eu
tenho uma taxa de juros mais estável significa que qualquer tomada de
empréstimo que eu faça, o impacto futuro será menor. É importante entender
como se entrelaçam esses três itens que nos ajudam na projeção à frente.”
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“Nesse quadro da LDO 2022 é bem realista, colocando um PIB de 2,33% e
fração de 3,51%, uma taxa de juros de 6,00% e um câmbio de 5,25 até o final
do ano. Vocês podem ver embaixo de onde é a fonte: Boletim Focus de
9/4/2021. Então tem as projeções 2023 e 2024 também, porém é totalmente
passível durante esse período.” O secretário passou a palavra ao diretor de
planejamento para falar sobre o Anexo de Riscos Fiscais. Com a palavra o
Sr. William Nakamura: “Nós temos aqui o quadro de Anexo de Riscos
Fiscais tem importante função de identificar, mensurar e apresentar a decisão
estratégica para enfrentar o risco de não cumprimento das metas fiscais ao
longo do ano, ou seja, estimar o grau de intolerância das contas frente ao
risco. Neste sentido, o anexo define medidas para o enfrentamento da
exposição das contas públicas, tais como limitação de empenho, abertura de
créditos adicionais etc.
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“Na coluna da esquerda nós temos a descrição do Risco, e na coluna da
direita temos as providências a serem tomadas pelo Executivo. Devido a este
ano ser um ano ímpar, nós não temos muitas certezas quanto à execução das
receitas para o próximo exercício. Os maiores riscos que nós encontramos
como as frustrações de receitas tanto de Capital como Corrente. Então, o
primeiro item que é frustração de prestação de arrecadação da receita de
Capital é no valor de R$ 20 milhões, e a providência a ser tomada seria a
limitação de empenho, assim como a frustração de Receita Corrente no valor
de R$ 10 milhões, que teria a mesma atitude, mesma a providência. Temos
como outros itens aqui as sentenças judiciais. Assunção de passivos não
previstos e a restituição de depósitos judiciais da lei complementar 151/2015.
Todos esses riscos serão cobertos pela reserva de contingência. Por fim, nós
temos aqui os dois últimos riscos que são do Instituto de Previdência do
Município de Suzano, que são os precatórios e eventos fiscais imprevistos,
que também serão cobertos pela reserva de contingência. Passo a palavra o
secretário.” Com a palavra o Secretário Itamar Viana: “Já finalizando,
conforme eu havia dito para vocês esta Audiência é um segundo item, o
primeiro é o PPA (Planejamento Plurianual) e dele acopla-se a LDO (Lei de
Diretrizes Orçamentárias) nós trouxemos o quadro previsão da Evolução das
Receitas de 2017 até 2024.
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Fazendo um parâmetro, as Receitas correntes em 2017 de R$ 721 milhões –
lembrando que receita corrente é aquilo que todo mês vem para o caixa do
município, que é diferente de receita de capital, que é como se fosse uma
tomada de empréstimo, que é pontual –. A arrecadação em de 2017 foi de R$
696 milhões no total. Em 2018 saltamos para R$ 792 milhões; em 2019 para
R$ 903 milhões; em 2020 fechamos o ano com R$ 924. A LOA de 2022 está
prevendo R$ 971 milhões e a previsão da LDO de 2022 estamos projetando
uma receita de R$ 1.024 bilhão de reais, ou seja, o município passará a um
grupo de municípios que têm um orçamento acima de 1 Bi. Para 2023 R$
1.056 bilhão e para 2024 R$ 1.125 bilhão. Aqui, Presidente, finalizo as
informações referentes à Lei de Diretrizes Orçamentárias. Em tempo quero
agradecer a presença de todos os vereadores. Acho que temos aqui 13 ou 14
vereadores. Faz tempo que eu não faço uma audiência pública da Lei
Orçamentária com tantos vereadores. Realmente é gratificante. Já faço o
convite para audiência da prestação de contas do primeiro quadrimestre de
2021, que será feita na segunda-feira, às 14 horas, também uma peça muito
importante para entender o andamento das contas do município.” O Senhor
Presidente: “Agradeço, Secretário, pela explanação. Antes quero também
agradecer as presenças dos vereadores Toninho Morgado, José Oliveira,
Rogerio Castilho, Professor Edirlei e Joaquim Rosa. Quero aqui, antes de
abrir, Secretário, Vereadores e público que nos assiste, dizer que é muito
gratificante vermos a saúde financeira do nosso município, Secretário, que
pegamos em 2017 com pouco menos de R$ 700 milhões e hoje provisionado
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para o ano que vem mais de R$ 1 bilhão de reais. Isso é a credibilidade que o
governo está passando juntamente com a Câmara dos Vereadores, que vem
nessa crescente primeiro para o segundo mandato, fazendo seu trabalho e
ganhando a confiança da população, dos investidores na cidade, que também
estão cumprindo com a sua parte que é pagar seus impostos, mesmo num
momento em que vivemos com tanta dificuldade. Também temos que
agradecer a população por essa confiança. Dessa forma, a gente se dedicar
cada vez mais para trabalhar e ter um futuro melhor para nossa cidade. Abro
a palavra aos vereadores.” Com a palavra o Edirlei Junio Reis - Professor
Edirlei (PSDB): “Senhor Presidente, mesa, Nobres Vereadores, público
presente, público que nos acompanha em seus lares, bom dia para todos!
Quero mais uma vez agradecer ao secretário por estar vindo aqui a esta Casa
de Leis para trazer informações importantes. Acredito que esta audiência é
importantíssima, porque estamos, pela primeira vez na história da nossa
cidade, nesta Casa de Leis discutindo um orçamento para a nossa cidade de
um Bi. Passamos de um bilhão. A gente sabe que é uma cifra expressiva,
importante, porque, na região até o momento, só Mogi das Cruzes ultrapassa
esse montante e a nossa cidade tem uma previsão muito satisfatória, muito
positiva, claro, devido ao trabalho do secretário, devido ao trabalho do
prefeito. Isso é gestão. Isso é importante, principalmente, porque num
momento de pandemia não está perdendo dividendos. Minha pergunta é bem
simples, Secretário, é só para vermos a importância desse crescimento. Em
cima desse montante, a gente sabe que existe um direcionamento para a
Educação, existe um direcionamento para a Saúde de 15% a 24% e isso faz,
consecutivamente, o suzanense entender que nós vamos ter uma parcela,
nós vamos ter um orçamento maior, principalmente, para atacar ou para
enfrentar alguns problemas que nós temos no município relacionados à
Saúde e relacionados à Educação. Como a gente já percebeu e o senhor já
acabou de citar, agora nós estamos com um orçamento, literalmente,
satisfatório, muito bom que anos anteriores nós vereadores aqui tínhamos
muita dificuldade em relação a essa questão. Eu gostaria de que o senhor
falasse um pouquinho sobre essa perspectiva, do ponto de vista do senhor,
do ponto de vista da gestão, como encara esse superávit, principalmente
nesses dois setores: educação, o que vai ser feito para melhorar aquilo que
já foi construído até o momento e, principalmente, na área da saúde?
Sabemos que é um problema não só do município, é um problema de todo o
Brasil, mas que, graças a Deus, a nossa cidade pode dar um passo
significativo, um passo à frente das outras cidades e dar mais conforto,
segurança e comodidade para o munícipe suzanense. Essa é a minha
pergunta. Bom dia e obrigado!” Secretário Itamar Viana: “Bom dia, Vereador
Edirlei! Obrigado pela pergunta. Você colocou muito bem, quando a gente
chega a uma cifra dessa aqui, na verdade, é uma projeção para 2022, que
nós estamos discutindo aqui, uma diretriz orçamentária para o próximo ano. É
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interessante isso também que 25% é da Educação, entende-se que a
Educação terá um reforço, ou seja, se você pegar a mesma Educação de
2017, que tinha 25%, lógico, estou arrecadando mais, vinte e cinco por cento
de um bilhão são duzentos e cinquenta milhões de reais, voltados para a
Educação. Então, isso é gratificante de enxergar que você tem já um viés de
melhoria nesse sentido também. Saúde, na verdade, os 15% ficou muito lá
atrás. Hoje em dia, praticamente, a Saúde está na faixa dos seus 20% a 23%.
De novo, estou fazendo uma projeção, e em cima dela tem seus R$ 220 a
230 milhões que serão investidos na Saúde. E o horizonte que a gente
consegue enxergar é exatamente esse, que a Saúde e a Educação vão
conseguir ir se reestruturando. Então se você pegar o município lá atrás,
estou voltando em 2017, quando você tinha uma baixa arrecadação, baixo
investimento esses dois calcanhares de Aquiles aqui na minha perna direita e
na aqui na minha perna esquerda e hoje sabendo que a gente tem essa
possibilidade de investimento maior é gratificante. Realmente, vem de toda
uma restruturação: restruturação de receitas, da restruturação hoje, como o
presidente disse também, o munícipe começou a entender que está havendo
um retorno do que está sendo pago, então ele está caindo a inadimplência
dos munícipes, isso está sendo um vértice positivo. Só complementando a
pergunta, agora a gente vai abrir o PPA- Planejamento Plurianual. Esta peça
que vai decidir o que será feito em 2022 a 2025. Ela vai começar a rodar a
partir de junho para a tomada de audiência pública. Vai ficar aberta para os
munícipes determinarem. Então, vai ser interessante, a gente vai entender o
que o munícipe quer de 2022 a 2025. Teremos a receita e o que você gostaria
que fizesse? Então agora essa discussão está aberta ao público, isso que é
importante.” PERGUNTA: “Obrigado, Secretário. É importante, na verdade o
PPA são as diretrizes para caminharmos. Também acho interessante.
Quando eu fiz a pergunta o que nós podemos esperar é justamente daquilo
que já está reprimido. Na verdade, o munícipe já sabe do que ele precisa.
Justamente qual vai ser o direcionamento mais ou menos? O que ele pode
fazer? O nosso sonho é um hospital e já está avançado. Com esse dinheiro a
gente pode trazer um pouco a inauguração para mais próximo. Nesse sentido
a gente entende que vocês já estão trabalhando, acredito, fazendo aí esse
provisionado, justamente para dar esse “feedback” para o munícipe, para o
cidadão. Na verdade, as necessidades e as carências mais urgentes que a
gente sabe já estão aí. Agora, só precisa ver o que a gente vai fazer para
antecipar, para trazer essa comodidade para o munícipe. É nesse sentido que
a gente entende e sabe que vocês estão trabalhando bem. A gente está aí
para apoiar e sempre ouvir a perspectiva que vocês têm com os números nas
mãos o que pode ser feito e antecipar essas questões, que com certeza vai
ser um ganho muito grande para a nossa população. Agradeço ao senhor
pelos esclarecimentos e pelo trabalho. Ao prefeito Rodrigo, transmita os meus
parabéns.” Com a palavra o Ver. Marcos Antonio dos Santos – PTB
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(Maizena): “Bom dia, Senhor Presidente, Nobres Vereadores, vou ser breve.
Primeiro quero parabenizar o Itamar e toda a sua equipe, pelo trabalho que
vem fazendo. Quero parabenizar o Ademilson e todos os meninos aí por tudo
que estão fazendo pelo nosso município. Tudo isso aí significa o quê, Itamar?
Que a população, os investidores estão acreditando na nossa cidade por tudo
que tem sido feito em quatro anos. Então, plantou-se uma coisa boa, está
colhendo automaticamente. O Rodrigo implantou uma Secretaria ótima com
você e com todos os secretários. Eu costumo falar que o melhor secretário
que tem hoje, Presidente, é o de Finanças, porque é ele quem trava a cidade,
é ele quem segura. Parabéns, Itamar! O Galo é Trânsito, agora ele é dinheiro,
é outra conversa. (risos) Melhor secretário no Trânsito é o Galo, agora com
dinheiro é ele. Parabéns Itamar e a toda sua equipe! E a nossa cidade fica
feliz, porque tem cidade que está andando na contramão. Tem pessoas que
estão deixando de pagar seus impostos, porque veem que na cidade não está
acontecendo nada. E os nossos munícipes não, eles estão pagando os
impostos porque acreditam na nossa cidade. Parabéns e muito obrigado por
você fazer parte dessa equipe, Itamar!” O Senhor Presidente: “Em tempo
quero agradecer as presenças das funcionárias de Planejamento e Gestão,
da Secretaria de Educação, funcionárias Cintia, Cleide bastante esforçadas
na parte de orçamento da nossa Secretaria de Educação.” Com a palavra o
Vereador Antonio Rafael Morgado – PDT(Professor Toninho Morgado):
“Bom dia, Sr. Presidente, mesa! Senhor Secretário, fazendo coro com os
vereadores aqui da Câmara Municipal, eu não vou dizer que o senhor é o
melhor secretário não, porque a gente diz isso para todos os secretários.
(risos) O senhor está numa excelente equipe gerida pelo ótimo prefeito que é
o Rodrigo. Então, dentro dessa equipe o senhor ocupa uma função
estratégica é muito importante, aí não tem melhor nem pior, tem os melhores.
Todos os secretários têm desempenhado a sua função com excelência. Eu
quero parabenizar toda a sua equipe. Como o Maizena e o Leandro falaram a
cidade de Suzano pegou uma situação muito complicada lá na base dos seus
R$ 700 milhões e estamos chegando a um índice bem importante. É claro que
é por causa da gestão competente dos senhores, do prefeito e da equipe
orçamentária, gerenciado pelo Sr. Itamar. A gente reconhece isso. Eu queria,
se possível, saber sobre os prazos, por uma questão didático-pedagógica, o
rapaz William estava passando um slide e eu cheguei, olhei no momento em
que ele expunha o painel que estabelece as metas para cada peça
orçamentária. Então, você tem um determinado momento em que vai entrar a
Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) que tem o seu objetivo específico, que
é a explanação das metas fiscais, do planeamento fiscal, mas não tem um
planejamento de governo, pelo meu entendimento. Simplesmente, estamos
falando de contabilidade. Tem um outro momento em que vai estudar a Lei
Orçamentária Anual(LOA) quando a gente vai poder apresentar os projetos de
impacto para cidade de Suzano importantes ou não, e depois vem o
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PPA(Plano Plurianual). Na minha avaliação, Itamar, e na avaliação dos
vereadores aqui, ou seja, eu queria submeter à apreciação dos vereadores,
que o PPA é uma das peças, neste ano, mais importante, porque nós, como
vereadores, vamos poder fazer inferência naquilo que nós queremos como
projeto para o prefeito, apoiá-lo ou até sugerir que ele retire algo que a
Câmara não avalie como importante, podendo apresentar uma outra peça
mais importante. Não quero tomar tempo, só quero perguntar, de forma
didática e muito rápida, ao William sobre os prazos da apresentação da LDO,
LOA e PPA. Só preciso desta informação. Quero parabenizar também você,
Itamar, e o prefeito pela sensibilidade que vocês estão tendo com relação ao
nosso povo que vem sofrendo. O pessoal sofreu com enchente, nós
aprovamos aqui na Casa projetos que ajudaram com o Refis, com isenção
para as casas que foram inundadas. Isso é uma sensibilidade muito grande,
tanto do prefeito, quanto desta Casa, quanto do senhor também na gestão.
Parabéns! Quero deixar duas perguntas: Se o William pode informar somente
os prazos de protocolo e prazo máximo desses três projetos: PPA, LDO e
LOA, e, Itamar, este ano vai ter Refis, pode nos informar? Se não pode, por
uma questão jurídica ou porque está sendo estudado não tem problemas. Sr.
William Nakamura: “Nobre Vereador, nós temos aquela apresentação dos
prazos. Então o primeiro prazo o PPA é dia 15 de agosto, que é pela
Constituição do Estado. O prazo da LDO é dia 30 de abril e da LOA é dia 30
de setembro. Após a apresentação dessas leis fica aberto para Câmara fazer
as devidas emendas e alterações.” Sr. Itamar Viana: “Vereador Toninho
Morgado, obrigado. Entendi, como professor, ser um pouco mais didático. O
Vereador Toninho fez uma observação importantíssima, até porque fizemos
uma apresentação mais pro forma, então, agora me permite fazer mais
didática. O PPA(Plano Plurianual), reforçando, a gente está preparando as
peças deste ano. Como foram feitas a dos anos anteriores? Juntava-se
escolas em regiões, discutia-se quais eram as necessidades daquela região e
definia-se quais eram as necessidades do local. Tudo isso é discutido dentro
do PPA, porque são quatro anos. É o que a aquela região ou que aquele
bairro gostaria. Um exemplo: aqui no Centro você não tem tanta necessidade
de creche quanto você tem no Badra, em Palmeiras ou em outra região. A
região é que define isso. Depois disso definido, eu vou ter as definições de
Saúde, de Educação, Meio Ambiente, Trânsito, todos os impactos,
informações vêm para o planejamento plurianual. Uma vez definido isso, eu
defino as minhas metas no planejamento plurianual. Essas metas vão ao
Tribunal de Contas que este ano, que vai verificar, durante os quatro anos se
nós estamos cumprindo ou não. Uma vez definido o que será feito, abre-se a
Lei de Diretrizes Orçamentárias. O que vamos fazer e quando vamos fazer. Aí
cai na pergunta que o Vereador Edirlei fez. Hospital, vou conseguir concluí-lo
este ano? Não. Qual é a nossa capacidade de investimento? “X”. Então, “X”,
para este ano; “X” para o outro e no ano “Y” ele será concluído. É a Diretriz

Rap/ Psa

13

19
19

49
19

Câmara Municipal de
Suzano
Estado de São Paulo
www.camarasuzano.sp.gov.br
e-mail: camara@camarasuzano.sp.gov.br

Orçamentária que me faz isso. Depois eu entro na LOA. O que é a LOA? Vou
utilizar de novo o exemplo do Hospital, quanto que eu tenho disponível para o
Hospital? Cinco milhões de orçamento? Então, cinco milhões de orçamento
serão destinados para o hospital para fazer o que foi definido na lei de
diretrizes orçamentárias, o que estava planejado no PPA. Então, é um
conjunto de planejamento e aí cada um tem sua especificidade. Por isso que
hoje a gente não está discutindo quantos milhões vão para cada situação.
Isso vai acontecer na LDO do ano que vem, porque tenho as metas prontas.
É importante e eu vou pedir o apoio de vocês, a gente separou em várias
peças para a Educação, para a Saúde. E hoje o caminho que nós temos é o
eletrônico de mandar essas peças para a população, pois ela vai se
identificar, vai falar o que ela quer de prioridade para a região dela e o que ela
gostaria, está lá no campo. Este material está para ser lançado junto com a
Secretaria de Governo. Trago aqui para vocês ajudarem a fomentar nas redes
sociais de vocês, porque quanto mais munícipes se manifestando, mais
interessante vai ser, porque a gente vai ter uma peça de fora para dentro da
nossa gestão. E mais interessante ainda, uma vez que eu tenha o PPA
eletrônico, a população vai conseguir acompanhar, coisa que hoje é um
documento. Eu imprimo o documento, aprovo o documento e ele fica numa
gaveta. Não, hoje ele vai ficar exposto para a população, quais são as metas
do governo durante os próximos quatro anos. Estamos levando mais
informação para a população nos cobrar. Obrigado pela pergunta. Só
concluindo a segunda pergunta, referente ao Refis(Recuperação e Estímulo
ao Pagamento de Débitos Fiscais). Vereador, ele está planejado. Ou seja, a
Secretaria de Finanças, em tempo hábil, vai passar o projeto para a Casa de
Leis. Estamos ainda concluindo os estudos e depois a gente já vem com
todas as informações. Obrigado pela pergunta.” Com a palavra o Artur
Yukio Takayama – PL (Artur Takayama): “Bom dia, Presidente, bom dia,
Secretário, bom dia, nobres vereadores! Queria aqui registrar e parabenizar o
Secretário Itamar e, em nome do meu amigo Ivair, Ademilson quero
agradecer toda assessoria dada a este vereador. Muito obrigado. Parabéns a
toda equipe! O Senhor Presidente: “Em tempo quero agradecer a presença
do Vereador Pacola. A palavra continua aberta. Com a palavra o Marcio
Alexandre de Souza – PL (Marcio Malt): “Bom dia, Presidente, Secretário
Itamar e toda a sua equipe, vereadores presentes! É muito importante a
projeção, o trabalho que vocês vêm realizando dentro da Secretaria de
Finanças. A gente sabe que organização financeira é tudo diante de um
tempo tão complicado que nós estamos vivendo. O Vereador Toninho já tinha
feito a pergunta, o que nos interessa bastante, sobre o PPA como nós vamos
distribuir todo esse recurso, mas é muito importante essa projeção. Eu quero
parabenizar o prefeito, Rodrigo Ashiuchi, pela gestão financeira do nosso
município junto com o secretário Itamar e toda a sua equipe. É muito
importante mesmo, olhei bastante, li o projeto de diretrizes orçamentárias e
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esse é o caminho. Parabéns a você, a toda sua equipe e ao prefeito. Muito
obrigado!” Secretário Itamar Viana: “Obrigado, Vereador.” Com a palavra o
Rogerio Aparecido Castilho – PSB (Rogerio Castilho): “Bom dia, Nobres
Vereadores, público que nos está assistindo! Quero parabenizar o trabalho,
assim como foi transparente na primeira apresentação e está sendo
novamente agora, isso é importante, porque o objetivo de todos é entregar
uma cidade melhor. E quando a gente vê a nossa cidade numa crescente
dessa em meio a pandemia é gratificante demais passarmos isso para a
população, porque ela sempre nos cobra melhorias em todo planejamento
estratégico que a prefeitura faz ao longo desses anos. Agora, já podemos ter
um parâmetro de desenvolvimento sustentável e rentável a longo prazo.
Estava conversando com o Vereador Toninho e ele me pediu para
incrementar nesta fala, em que momento nós podemos fazer as nossas
emendas impositivas, dentro daquelas três datas?” Secretário Itamar Viana:
“Obrigado, Vereador Rogerio Castilho. Só para complementar, como eu falei
do PPA. Estou voltando só para entendermos, você vereador, a gente
Executivo, o PPA qual é a necessidade. Aí eu venho com a diretriz
orçamentária que é mais técnica. Ela me fala quanto está previsto, baseado
numa inflação ou num PIB. É como se eu tivesse a receita deste ano e vou
projetá-la para o ano que vem. Essa discussão vem dentro da LOA. Porque
na LOA você já vai saber o que o munícipe entende de necessidade. Você vai
ter 50% do recurso para você direcionar para Saúde e 50% para outro objeto.
O que é interessante aqui? Como eu tenho uma diretriz orçamentária de 1.24
e a gente tem um teto de 1.2 de receita corrente líquida, que é o quanto nós
arrecadamos até dezembro que a receita corrente líquida. E 1.2 volta como
emenda impositiva. Então, eu tenho que fechar o ano fiscal de receita de
2021 para vocês terem esse valor para projetá-lo para o ano que vem. Neste
primeiro momento ainda não tenho esse número. Ele vai acontecer numa
LOA.” Com a palavra o Sr. William Nakamura: “Posso só complementar a
informação? Então, primeiramente, nós apresentamos a LDO agora, está
aberto para as emendas dos vereadores atualmente, eu creio. Até o dia 15 de
agosto nós vamos apresentar o plano plurianual; do período de 15 de agosto
até o final do exercício fica aberto para os vereadores, eu não sei como é que
vai ser estipulado os prazos para as comissões, mas ficará aberto para as
emendas também no projeto e, depois no dia 30 de setembro, acredito que,
pelo menos nos últimos exercícios, o intervalo de outubro até final de
novembro é o prazo que vocês estudam as emendas impositivas. As
emendas impositivas só podem ser feitas na lei orçamentária anual (LOA),
porque são o detalhamento do orçamento. O Plano Plurianual é um projeto
macro. A LDO também, não tem nenhum tipo de detalhamento. Ela só fala
sobre os projetos macros. E na lei orçamentária, na verdade, a gente vai
discriminar quanto que a gente vai gastar e o que a gente vai fazer com
aquele dinheiro. Dependerá sim dos prazos das comissões da Câmara, mas
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fica aberta após o encaminhamento da lei orçamentária anual no dia 30 de
setembro.” Não havendo mais vereadores para fazerem seus
questionamentos, o Senhor Presidente perguntou à Diretoria Legislativa se
havia alguma pergunta do público presente. Não havendo questionamentos,
passou para as questões formuladas via e-mail, canal online disponibilizado,
desde a audiência passada, para os munícipes se manifestarem. O Senhor
Presidente: “Vou começar a fazer algumas perguntas, as que o senhor achar
pertinentes responder após, nós temos aqui e vamos passar o e-mail do
munícipe que enviou a pergunta e posteriormente também pode fazer a
resposta de uma forma mais correta em que o senhor achar necessário.
Pergunta da Maria das Graças dos Santos: ‘Olá, gostaria de perguntar ao
secretário se no orçamento de 2022 haverá margem orçamentária para a
realização de concursos, pois faltam diversos profissionais da área da
educação e saúde em Suzano e não vejo isso sendo reposto, já que vive
faltando médicos nos postos. Obrigada’. Secretário Itamar Viana:
“Presidente, seguindo a mesma linha, essa informação está dentro da LOA.
Hoje, a diretriz orçamentária não atende de imediato essa informação. Dentro
da LOA pode ser discutido”. Pergunta de Vicente Alessandro de Oliveira
Castro: ‘Bom dia, por favor, onde se encontra na LDO de 2022 a parte de
‘Previsão de Criação de Cargos e ou Admissão de Pessoal’? Obrigado’. Acho
que já foi respondida. Secretário Itamar Viana: “Permita-me dar a resposta e
complementar. Na mesma linha isso está dentro da LOA, que é a lei
orçamentária. Existe uma dificuldade técnica de entender a diretriz
orçamentária (LDO) e a LOA. Por isso tem esse conflito. Porém é importante
entender que devido a lei 176/2020, proíbe a criação de cargos, de aumento
das despesas discricionárias. Não é permitida a criação de cargos enquanto
estivermos no processo de pandemia.” Pergunta do Paulo Lima: ‘Gostei
muito da ideia dessa participação, no entanto, gostaria de saber se em algum
momento a participação popular implicou na alteração e destino do orçamento
de Suzano’. Acho que a pergunta aqui, Secretário, ele está querendo dizer se
vai ter alguma alteração da participação do público. Também acho que não é
o momento, se o senhor quiser responder, acho que vai ter no PPA uma
situação mais participativa de todos.” Secretário Itamar Viana: “É importante.
Quando você faz o PPA e determina que vai ser uma creche ou uma UBS em
tal bairro, quem fez essa decisão foi a população. O Executivo toma esse
projeto e o encaminha. Passam um ano, dois anos, tem UBS que demoraram
dez anos. Agora o processo está sendo mais rápido. Muitas vezes a
população não tem essa percepção que ela é o agente decisor na utilização
do recurso. Hoje, você tem nessa discussão do PPA que vai nortear a
utilização do recurso para os próximos quatro anos. Ou seja, passa-se ao
Executivo a meta de cumprir isso. Eu não preciso submeter todo ano a
confirmação da população, porque ela já fez esse planejamento quadrienal.
Por isso que, muitas vezes, você acha que não tomou a decisão. Muitas
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vezes foi o colegiado, foi a região que tomou a decisão. Um viário, uma
escola, uma UBS, implantação de uma empresa de um sistema; alteração de
um zoneamento, isso é decisão, o tempo todo, da população.” Pergunta da
Melissa Moreira: “Parabéns pela iniciativa, mas eu acho o projeto tão difícil
de entender. Tem um jeito mais fácil pra gente entender essa lei
orçamentária?” Secretário Itamar Viana: “Vou tentar explicar numa linha
muito simples. A questão difícil é da LDO. Resumindo tudo é o quanto eu vou
ter para 2020(sic) Aqui eu só vou ter o bolo. Presidente, só para tentar
simplificar eu aqui estou discutindo o bolo que nós teremos para 2020(sic).
Nesse bolo, os riscos fiscais que o diretor apresentou é como será que ele vai
ficar. Vai dar para ficar inteiro, vai murchar algum pedaço, mas teremos um
bolo. A LOA vai definir como será fatiado esse bolo. Então, essa é a
diferença. E o PPA é como fazer o bolo. Didaticamente, concordo com a
questão do munícipe. Neste agora, temos de pegar todos os dados e falar
qual é o tamanho, qual é o potencial financeiro que teremos. Depois, ele será
fatiado. Por isso que tem essa dificuldade de entendimento de uma lei de
diretrizes orçamentária.” O Senhor Presidente: “Digamos que aqui só
estamos explicando a receita. RESPOSTA: “Exatamente!” Pergunta da
Rosana L. Silva: ‘Qual é o impacto da pandemia na receita para 2022?’
Secretário Itamar Viana: “A pergunta que ela fez tem a questão do PIB,
questão da inflação, questão do dólar, projeção da taxa Selic. A pandemia
pode mudar esses quatro vetores. Mudando esses quatro vetores, você
também muda sua capacidade de arrecadação lá em 2022. Quando você fala
em receitas, você tem as receitas próprias, IPTU, ISS e tem as receitas
estaduais e federais. Então, a questão da receita na pandemia em 2022 eu
posso afetar vários itens. Posso diminuir a arrecadação do governo federal
para o município; posso diminuir o ISS do estado para o município e posso
diminuir a receita própria também. Tem vários impactos sim. Por isso que a
gente tem de tentar, dentro dos riscos fiscais, o que pode acontecer, eu
também tenho que prever que é possível também não acontecer tudo isso. E
não acontecendo isso, o que tem de ser tirado do projeto? Dentro do projeto
junto com a LOA a gente faz esse trabalho, mas realmente a pandemia tem
uma tendência de redução de receita em vários momentos.” Pergunta de
Lucas Henrique Kanan: ‘Bom dia! Gostaria de saber duas coisas: 1º) Se
esta LDO de 2022 será desta forma mesmo ou se será melhor detalhado?
Pois as dos anos anteriores(2021, 2020 e 2019) estavam mais detalhadas,
podendo qualquer cidadão acompanhar onde serão investidos o orçamento,
quais seriam as metas para cada pasta, e nesta LDO parece que está
faltando esta demonstração de clareza. 2º) Também gostaria de saber se
seria possível colocar nesta LDO os cargos a serem criados, pois facilitaria na
transparência da Prefeitura, como foram feitos nos últimos anos, já que a
população pode ficar atento para sabermos qual o quantitativo de médico, por
exemplo, o município tem ou pretende contratar.’ Secretário Itamar Viana:
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“Lucas, obrigado pela pergunta. Vou responder de trás para frente para ficar
mais fácil. A questão de cargos e salários já foi explicado.” Senhor William
Nakamura: ‘É importante frisar que na LDO tem a discriminação dos cargos a
serem contratados para o próximo exercício. Tem previsão de criação de
cargos. Para este ano não foi criado, não foi incluído o anexo, justamente
porque não temos um PPA ainda. Esse anexo será incluído junto com o PPA.”
Secretário Itamar Viana: “Obrigado, William. Então são duas coisas. Na
verdade, o que ele colocou foi o que no início eu informei por que ainda não
está definido por Secretaria. Primeiro, porque neste nosso primeiro ano de
governo o PPA vem em agosto e eu estou apresentando a peça agora em
setembro. Não tem como saber o que será posto. Tem só uma linha,
logicamente, a LDO para os próximos anos, virá discriminado cada valor por
cada Secretaria. Neste primeiro ano de governo, a LDO de qualquer
munícipio tem esse déficit de informação, ou seja, não vem tão completa, nos
próximos anos virão. Então, a resposta à pergunta é basicamente esta.” O
Senhor Presidente passou novamente a palavra aos senhores vereadores.
Não havendo manifestação, passou a palavra ao secretário para suas
considerações finais. Com a palavra o secretário de finanças, Sr. Itamar
Corrêa Viana: “Presidente, Nobres Vereadores. Agradeço novamente a
oportunidade de apresentar aqui nesta a Casa a Lei de Diretrizes
Orçamentárias. Realmente, acho que o ponto alto da LDO é superarmos a
marca simbólica de R$ 1 bilhão dentro do orçamento municipal. Acho que é
significante o que vai trazer um benefício para a população. E a gente
conseguir ter um momento de otimismo dentro da atual circunstância é algo
diferenciado. Só tenho a agradecer a esta Casa de Leis por todo apoio dado a
esta Secretaria. Porque várias solicitações feitas foram atendidas e o
resultado hoje a gente consegue demonstrar. Não é um resultado da
Secretaria de Finanças, estou à frente da pasta, mas o resultado é em
conjunto com a Casa de Leis. Só tenho a agradecer, Presidente.” O Senhor
Presidente: “Agradeço as palavras, Secretário. Também quero dizer aqui que
por trás de um grande líder, um bom secretário como o senhor vem se
destacando, tem uma excelente equipe. Quero parabenizar todos os que
estão aqui da Secretaria de Planejamento e Finanças. Quero agradecer mais
uma vez a presença da Secretaria de Educação, que acompanhou esta
Audiência. Quero agradecer a todos os vereadores que participaram, a todos
os presentes, ao público que nos acompanha no Youtube. Nada mais
havendo a tratar, dou por encerrada esta audiência. Muito obrigado a todos.
Fiquem com Deus.” Às onze horas e oito minutos, o Senhor Presidente
encerrou a Terceira Audiência Pública, do Primeiro Exercício, da Décima
Oitava Legislatura, da qual lavrou esta ata, que será pela mesa assinada.
Compareceram a esta sessão, os seguintes Vereadores: André Marcos de
Abreu - Pacola (PSC); Antonio Rafael Morgado – PDT(Professor Toninho
Morgado); Artur Yukio Takayama – PL (Artur Takayama); Edirlei Junio Reis -
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Professor Edirlei (PSDB); Fabio Diniz de Oliveira (PTB); Givaldo Freitas dos
Santos – PL (Baiano da Saúde); Jaime Siunte - PSDB (Jaime Siunte);
Joaquim Antonio da Rosa Neto – PL (Joaquim Rosa); José de Oliveira Lima –
PDT (Zé Oliveira); Lazario Nazare Pedro – REPUBLICANOS (Lazaro de
Jesus); 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); Rogério Aparecido Castilho – PSB
(Rogério Castilho). Acompanharam a sessão os seguintes servidores da
Câmara de Suzano: Diretora de comunicação, Vivian Turcado. Jornalista,
Taís Aranha; Diretor Legislativo, Douglas Francisco Martins da Silva. Diretor
Jurídico, Eric Trimboli Teixeira; Consultor de Orçamento e Documentação
Histórica, José Cláudio da Silva Aguiar; Agente Administrativo, Raziel
Shinosuke Ueda; chefe de serviços legislativos, Mayara Moreira de Brito;
auxiliar administrativo, Pamela da Silva Araujo e taquígrafa, Rosinéia de
Agostini Pacheco (trabalhando em home office).

PLENÁRIO MARQUES FIGUEIRA, 26 de maio de 2021

VEREADOR LEANDRO ALVES DE FARIA
Presidente

VER. ANTONIO RAFAEL MORGADO
Primeiro Secretário
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