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AATTAA  DDAA  DDÉÉCCIIMMAA  PPRRIIMMEEIIRRAA  AAUUDDIIÊÊNNCCIIAA  PPÚÚBBLLIICCAA  ––  DDIISSCCUUSSSSÃÃOO  SSOOBBRREE  OO  

PPRROOJJEETTOO  DDEE  LLEEII  NNºº  005588//22002211  ––  PPLLOOAA  22002222..  
 

 Ata da Décima Primeira 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 sétimo dia mês de outubro de dois mil e vinte 
e um, às dez horas e treze minutos dá-se início à Décima Primeira 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 discussão 
sobre o Projeto de Lei nº 058/2021, de autoria do Executivo Municipal, que estima 
a receita e fixa as despesas do município de Suzano para o exercício de 2022, e 
dá outras providências [PLOA 2022], conforme o artigo 48, § 1º, inciso I da Lei 
Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000. Nomeio uma comissão composta 
pelos vereadores: Artur Yukio Takayama, Antonio Rafael Morgado e Lazario 
Nazare Pedro para fazer adentrar ao plenário o Secretário Municipal de 
Planejamento e Finanças, Sr. Itamar Corrêa Viana; o diretor de orçamento, Sr. 
Willian Nakamura para comporem a mesa de trabalho. Foi convidado para 
participar desta audiência o prefeito, Rodrigo Ashiuchi. Cumprimento os nobres 
pares, o público presente, funcionários desta Casa, imprensa e o público que nos 
acompanha pelo canal do Youtube. Passo a palavra ao Secretário de 
Planejamento e Finanças para suas considerações iniciais e explanação da LOA.” 
Com a Palavra o Secretário de Planejamento e Finanças, Itamar Corrêa 
Viana: “Bom dia presidente, bom dia a todos os vereadores presentes na 

audiência pública referente à LOA 2022. Agradeço à imprensa, a minha equipe da 
receita e de contabilidade que estão acompanhando o planejamento, o parceiro 
William Nakamura e o Marcos César que também está ajudando no apoio com os 
slides. Hoje temos objetivo de fazer audiência pública referente à Lei 
Orçamentária de 2022. Dando início, Presidente, a apresentação da audiência 
pública referente à LOA 2022 está amparada no Artigo 165 da Constituição de 
1988, que definiu a forma de integração entre o plano e orçamento através da 
criação de três instrumentos: ▪ Plano Plurianual – PPA; tive a oportunidade de na 
semana passada de apresentar e fazer audiência pública nesta Casa de Leis. ▪ 
Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e, neste momento, será apresentada a ▪ 
Lei Orçamentária Anual – LOA. O Plano Plurianual – PPA programa com 
metas e indicadores por quatro anos; a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 
metas e prioridades para cada ano, e a Lei Orçamentária Anual – LOA proverá 
os recursos para execução das ações necessárias ao alcance das metas.” A 
seguir, o Sr. Willian Nakamura, cumprimentou a todos e leu e explicou como é a 
estrutura dos programas de governo: 
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Constituição

de 1988

ASSOCIA

Planejamento Orçamento

OBRIGA A ELABORAÇÃO DE:

Plano Plurianual

(PPA)

Lei de Diretrizes

Orçamentárias (LDO)

Lei Orçamentária Anual

(LOA)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO

 
 
 

 
 
“O PPA é o planejamento, em médio prazo, a LDO é a orientação do orçamento e 

a Lei Orçamentária é sua própria execução. Somando os três pontos nós temos a 
execução dos programas de governo.”  
 
PLOA – 2021 ELEMENTOS ESSENCIAIS. Os programas podem ser divididos 
em dois grandes grupos: ▪ Finalísticos – resultam em bens ou serviços ofertados 
diretamente à população. ▪ De Apoio Administrativo – ações administrativas que 

colaboram para o desenvolvimento dos Programas Finalísticos, ex.: gestão de 
pessoas. O Administrativo seria planejamento e finanças, administração, jurídico e 
os Finalísticos são Educação, Saúde, Manutenção e etc. A seguir, o secretário 
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Itamar manifestou: “Na audiência anterior, o Vereador Jaime Siunte, se não me 
falha a memória, havia feito uma pergunta sobre qual seria a composição da 
Receita e eu comentei que nesta audiência da LOA seria apresentado. O 
Secretário leu e explicou os dados das principais receitas do município:  

 
 

“Então, vemos que de ICMS temos 46%; IPTU 22%; ISSQN 13%: IPVA 7%; IR 
4%; CIP 2%: ITBI 2% e outras taxas 3%. Na verdade, essa é a base da 
composição das receitas que constam no projeto de lei. Dentro desse item a 
gente faz apresentação referente às Emendas Impositivas.” 
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“Praticamente R$ 613 mil será de emenda impositiva, sendo R$ 306 mil, 
obrigatoriamente, para saúde e R$ 306 mil na sua destinação.” Logo após, o Sr. 
Willian Nakamura leu e explicou os dados dos quadros a seguir: 

 
 

 

 
 

“Aqui nós temos as projeções macroeconômicas do boletim Focus do Banco 
Central. A taxa de juros de 2021 é 8,25% e de 2022 é 8,50% e acredito que vai 
ficar um pouco mais alta.” 
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“Então temos aqui o crescimento de 5,04% para 2021, de 1,57% para 2022 e de 
2,2% e 2,5% para os próximos anos.” A seguir, o Secretário Itamar leu e explicou 
os quadros a seguir.  
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“Então, conforme as expectativas de receita, conforme está no material de vocês, 
para 2022 uma projeção de R$ 1.181.093 bilhão. Tendo essa projeção baseada 
nesses dados que o governo federal nos passou como estimativa.”  
 

 
 
 
“Todo esse material e onde a gente compõe, por meio do PPA, as orientações 
das metas em que se cria e se define o orçamento por Secretaria.” 
 

 
 
“Nesse orçamento por secretaria já é definido o crescimento, o desenvolvimento 
de cada Secretaria para atender as demandas e as projeções para 2022. Eu 
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gostaria somente de passar o ponto interessante, que no todo, a projeção de 
crescimento do orçamento para 2022 será de 21,62%, ou seja, nós sairemos de 
um orçamento de R$ 971 milhões para o orçamento de R$ 1.181.093 bilhão, 
mostrando, realmente, esse crescimento um pouco acima da inflação devido a 
várias ações do governo.” 
 

 
 
“A LOA considerou as enquetes populares, os questionamentos, os itens os quais 
a gente explanou na audiência pública do PPA, que são itens conexos. 
Presidente, neste momento, finalizo aqui apresentação da LOA 2022. Fico à 
disposição da Casa.” SENHOR PRESIDENTE: “Agradeço, secretário, pela 

apresentação, agradeço todos os funcionários da Secretaria de Finanças e 
Orçamento e passo a palavra aos senhores vereadores para seus 
questionamentos”. Com a palavra o Ver. Jaime Siunte - PSDB (Jaime Siunte): 
“Itamar, as emendas que a gente recebe dos deputados entram em qual item? 
RESPOSTA DO SECRETÁRIO ITAMAR VIANA: “Obrigado, Vereador Jaime 
Siunte. Existem dois tipos de receitas, uma de Capital e outra Corrente, ou seja, 
são receitas que entram na previsão do município. A gente estima essa questão 
das emendas, literalmente é uma previsão orçamentária, porque não posso 
empenhar, não posso executar, não posso fazer nada enquanto, realmente, ela 
não entra para o município. Para se ter uma ideia, este ano o orçamento federal 
foi aprovado e começou em abril ou maio. Então fomos tentar executar alguma 
coisa em junho, foi quando começou a vir para os municípios alguma coisa. Por 
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isso que quando vem uma emenda, é importante essa sua pergunta, a gente 
procura compô-la na receita e vem um projeto de lei para a Câmara para poder 
inserir no orçamento. Então a receita entra depois como credito adicional. Se eu 
fizer essa previsão de receita, obrigatoriamente, tenho que fazer uma previsão de 
despesa. Imagina eu fazer uma previsão de despesa em cima de uma receita que 
não tenho certeza que vai acontecer. Então a Secretaria de Planejamento e 
Finanças, como regra, recebe a emenda, entra com um projeto alterando a LOA, 
passa para Casa, que autoriza alterar a LOA e depois posso criar uma despesa 
para aquela receita. O procedimento basicamente é esse.” RESPOSTA DO SR. 
WILLIAM NAKAMURA: “Vereador, se tiver oportunidade, pode verificar no 
anexo: Receitas por Código de Aplicação Detalhado por Fonte de Recurso. Lá vai 
ter todo o detalhamento das receitas de transferências estaduais, federais, 
financiamentos, etc. Então, você vai ter noção de quanto de recurso tem vindo 
tanto do estado e do governo federal. Tem tudo detalhado a destinação e o valor. 
COM A PALAVRA O VER.  MARCOS ANTONIO DOS SANTOS – PTB 
(Maizena): “Bom dia Secretário Itamar, William, nobres vereadores! Secretário, 
nós temos de aprovar o projeto da LOA, temos a audiência pública, como esta, 
que é aberta a todos, só que eu gostaria de uma orientação. Estamos tendo 
problemas com a compra de medicamentos e lâmpadas de led. Quando cobro, 
dizem que é o homem da caneta, Finanças, que não está liberando, não está 
resolvendo. Gostaria de saber, Secretário, pois estamos tendo problemas com 
compras. Licitação não tem nada a ver, mas quando falo em compras é sobre 
medicação, iluminação. Então o que acontece? Eu falo porque a parte da 
medicação está sendo licitada e documentada. Nós estamos no mês de outubro, 
indo para novembro, o ano praticamente já acabou. Na parte de iluminação cadê 
as lâmpadas de led da nossa cidade? Todos os moradores da cidade pagam a 
CIP. O que está acontecendo? O problema está em Finanças, o problema está na 
licitação? Não sei o que está acontecendo, porque o dinheiro está em caixa, eu 
deduzo que esteja, entendeu? Então eu falei vou perguntar para o secretário em 
uma audiência, para saber o que está acontecendo, porque nós vereadores 
somos cobrados na rua. Hoje a população de Suzano não conhece o secretário 
Itamar e não conhece os secretários de outras pastas, mas conhece o vereador 
de cada bairro e a gente está sendo questionado por isso. Tem uma empresa que 
está trabalhando direitinho e já tem três meses que o pagamento não é feito. Não 
vieram reclamar para mim, porque quando a reclamação vem até mim eu tenho 
que mandar recado para alguém, entendeu? Se aquela empresa está trabalhando 
certinho o que acontece para não ser paga? Dinheiro tem, porque a arrecadação 
do município está muito bem, graças a Deus e a gente está acompanhando. Não 
tem nada a ver com o assunto, mas estou perguntando para o senhor, porque é o 
secretário da pasta e tudo que se refere a pagamentos é para falar com quem? 
Com o Itamar.  Então, gostaria que você me esclarecesse isso. Ah, mas tem uma 
firma que assinou um contrato, falo porque acompanho, está tudo certinho, só 
pagaram a primeira em junho e não pagam há três, quatro meses. O pagamento 
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está atrasado e  a empresa está trabalhando bonitinho, mas o que acontece? Não 
tem dinheiro? É este meu questionamento para eu tirar a dúvida e não ficar 
escutando conversinha lá fora do disse e não disse. Porque se eu não conseguir 
resolver com Itamar, eu vou conseguir resolver em outro departamento. Mas eu 
acho que essa empresa, como está trabalhando, tem por direito receber. E a 
iluminação também é uma coisa que em toda audiência que tem aqui, procuro 
chegar e pedir esclarecimento sobre como está a iluminação. A iluminação nos 
quatro anos foi muito bem, mas este ano está deixando a desejar, porque só está 
tendo troca de lâmpada, mas a lâmpada de led mesmo, no município, está 
deixando a desejar e o dinheiro está no caixa. Então gostaria que me orientasse, 
por favor, para a gente orientar os munícipes e não ficarmos vendidos. É só isso!” 
RESPOSTA DO SECRETÁRIO ITAMAR VIANA: “Vereador, Maizena, obrigado 
pela pergunta. Na verdade, você comentou sobre três itens, mas aqui é uma 
audiência pública referente à LOA. Assim, eu o convido para ir à Secretaria, 
porque eu desconheço hoje qualquer empresa que esteja três, quatro meses sem 
receber. Porque o nosso sistema de pagamento, sistema de liquidação nunca 
esteve tão em dia como está todo município. Então, eu pego essa informação de 
três meses, depois a gente verifica com a empresa, porque sinceramente eu 
desconheço. Isso acontece quando? Quando a empresa está vinculada com uma 
verba específica, por exemplo, a royalties, um recurso. Se não tem em caixa 
aquele recurso, ela não vai receber, porque é só aquele recurso que vai pagá-la. 
Então quando acontece isso, você coloca várias empresas para receber de 
royalties de petróleo, por exemplo, e se acabar, as empresas não vão receber, 
porque tem que ter mais recurso. Tem recurso do tesouro? Tem, mas não pode 
ser usado para pagar, pois tem que ser pago dos royalties, aí é específico. No 
caso da CIP é a mesma coisa, quando entra recurso da CIP pode pagar, mas se 
não entra recurso, não faz o pagamento. Porém, independentemente do recurso, 
eu desconheço qualquer empresa que o município esteja devendo por três 
meses. Então seria importante fazer isso. Os outros itens de compras e licitação, 
de novo, gostaria de convidá-lo para lhe passar as informações. E depois se 
quiser em audiência fazer o uso da palavra, fique à vontade com a resposta que 
lhe será dada. Sobre a questão da LOA estão previstos os valores, e o que você 
está perguntando são itens à parte. Quero responder oficialmente cada um dos 
itens. Porque a Secretaria de Finanças só recebe ordem dos secretários. O nome 
do secretário é ordenador de despesa e quando ele ordena, paga-se. Se algum 
dos meus diretores da Secretaria de Finanças tiver conhecimento de um 
pagamento sequer, que foi preso por quaisquer motivos, eu também desconheço. 
Porque, na verdade, o processo é eletrônico. Enquanto nós estamos conversando 
aqui, a minha equipe está processando todos os pagamentos. Não faço gestão de 
pagamento, é eletrônico, por isso, mais uma vez, não tem essa questão de o 
secretário segurar alguma coisa. Item II, quando se faz qualquer licitação, faz-se 
faz uma reserva. Se você faz uma reserva financeira para aquilo, não tem por que 
não fazer a compra, não fazer toda a operação, porque já existe o recurso. Para 
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medicamentos, iluminação ou qualquer outro item, a compra só pode ser feita 
mediante uma reserva. Então só para lhe passar algumas informações que estão 
lá. De novo, como secretário de Planejamento e Finanças, gostaria de convidá-lo 
para gente sanar essas questões e para que tenha as informações em sua 
plenitude.” Não havendo mais vereadores para o uso da palavra nem pergunta do 
público presente o Senhor Presidente passou para as questões formuladas via e-
mail, canal online e aplicativo disponibilizado pela Câmara Municipal de Suzano  
para os munícipes se manifestarem. Pergunta do Nilson Ignacio Silva: “Bom 
dia, gostaria de saber se haverá contratação de servidores em 2022, em especial, 
para aqueles em que estão em concursos vigentes, e se haverá concurso para a 
área da saúde ano que vem. Muito obrigado pelos esclarecimentos.” RESPOSTA 
DO SECRETÁRIO ITAMAR VIANA: “A resposta é sim e está também já previsto 
dentro da LOA. Pergunta do Giovanni Alcântara: “Acompanho os trabalhos da 

Prefeitura de Suzano e fico feliz quando um projeto para os animais é realizado 
pelo Município. Gostaria de saber quando de fato será construído o Centro de 
Bem-Estar Animal, pois foi prometido em 2019, mas até hoje nada saiu do papel. 
Obrigado.” SECRETÁRIO ITAMAR VIANA: “Na verdade isso também está dentro 

da previsão do PPA que nós passamos. Então são várias etapas, você tem um 
montante de um primeiro orçamento, do primeiro projeto é em torno de R$ 4 
milhões. Vai ser uma operação que vai acontecer, porém conforme a gente 
sempre diz aqui, de maneira mais fatiada, ou seja, pausada, durante o trajeto da 
gestão.” Pergunta da Luciana: “Qual a previsão orçamentária para o reajuste do 
salário dos servidores? SECRETÁRIO ITAMAR VIANA: Na verdade, essa é uma 

pergunta que dentro do orçamento a gente faz uma composição de impacto, 
porém é sabido que tem a Lei nº 173, que barra e tem uma discussão jurídica 
ainda. Está previsto sim dentro da LOA de 2022 um reajuste, mas é o tamanho do 
reajuste que ainda está em discussão. Porque quando se fala em orçamento é 
previsão de receita, você não tem uma receita executada. Sim, existe uma 
previsão de reajuste, porém ainda está em fase de discussão junto com o prefeito 
e os sindicatos, tem um acompanhamento ainda a ser feito. Senhor Presidente: 
“Não havendo mais nenhum vereador que queira fazer pergunta, quero agradecer 
a presença do secretário e dos vereadores: Joaquim Rosa, Pastor Lázaro, Artur 
Takayama, Marcel da Ong, professor Toninho Morgado, Jaime Siunte, Baiano da 
Saúde, Maizena, Denis Claudio da Silva, professor Edirlei, Zé Oliveira e Marcio 
Malt. Não havendo mais nada a ser deliberado, dou por encerrada a presente 
audiência pública. Muito obrigado a todos e fiquem com Deus!” Às dez horas e 
quarenta minutos, o Senhor Presidente encerrou a Décima Primeira 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: Antonio Rafael Morgado – PDT (Professor Toninho Morgado); Artur 
Yukio Takayama – PL (Artur Takayama); Denis Claudio da Silva – DEM (Denis 
Filho Pedrinho Mercado);  Edirlei Junio Reis - Professor Edirlei (PSDB); Givaldo 
Freitas dos Santos – PL (Baiano da Saúde); Jaime Siunte - PSDB (Jaime Siunte); 
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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); Marcel Pereira da Silva – PTB (Marcel 
da Ong); Marcio Alexandre de Souza – PL (Marcio Malt);  Marcos Antonio dos 
Santos – PTB ( Maizena). Acompanharam a sessão os seguintes servidores da 
Câmara de Suzano:  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. Auxiliar administrativo, Eliany de Lourdes 
Mori. Fotógrafo, Ricardo Bittner Silva. Procurador Geral Legislativo, Pedro Vitor 
Alves de Souza. Assessor chefe da Procuradoria Geral, Osmar Alves da Silva e 
taquígrafa, Rosinéia de Agostini Pacheco.  
 
  
                          PLENÁRIO MARQUES FIGUEIRA, 27 de outubro de 2021 
 
 

VEREADOR LEANDRO ALVES DE FARIA 
Presidente 

 
VER. ANTONIO RAFAEL MORGADO            VEREADOR JAIME SIUNTE 

           Primeiro Secretário                                             Segundo Secretário 
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