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AUDIÊNCIA PÚBLICA – PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PRIMEIRO 
QUADRIMESTRE DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO E FINANÇAS. 
 

 
Ata da Sétima 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 trigésimo dia do mês de maio de dois mil e vinte e dois, às 
dezoito horas e cinco minutos, deu-se início à Sétima Audiência Pública, do 
Segundo Exercício da Décima Oitava Legislatura, sob a Presidência do Vice-
presidente, Marcos Antonio dos Santos 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 1º 
quadrimestre de 2022, em cumprimento ao parágrafo 4º do artigo 9º da Lei 
Complementar Federal nº 101, de 04/05/2000. Nomeio uma comissão 
composta pelos vereadores: Lazario Nazare Pedro e André Marcos de Abreu 
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 de Castro Silva de Melo e o contador, 
Marcelo Rodrigues.” Composta a mesa, o Senhor Presidente, convidou para 
adentrarem no plenário o prefeito da academia, Jefferson Ferreira dos Santos 
e Dr. Junior.  A seguir, passou a palavra ao secretário de planejamento e 
finanças para suas considerações iniciais.” Com a palavra o Sr. Itamar Corrêa 
Viana: “Boa noite, Presidente! Obrigado por, mais uma vez, estarmos aqui na 
Casa de Leis. Neste momento, quero agradecer os vereadores presentes: o 
Pacola e o pastor Lázaro, que estão aqui acompanhando os trabalhos. 
Também quero agradecer a equipe de finanças e contabilidade: a diretora de 
contábil, Adriana; o diretor de receitas, Ademilson; o contador, Marcelo, assim 
como, o Claudinei, o Breno, o Geraldo Junior e a imprensa que está fazendo a 
cobertura dos trabalhos.” O Senhor Presidente pediu para o secretário 
prosseguir com a prestação. 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 1º quadrimestre de 2022 enviados 
à Câmara Municipal de Suzano, via Ofício n.º 009/SMPF/CTBL/2022, em 26 de 
maio de 2022, (protocolo nº 0001454), às 11h15. Iniciou a prestação de contas 
– auxiliado pelo contador Sr. Brenno Markus Stach, que fez a apresentação dos 
slides no data show da Câmara Municipal de Suzano. Em cumprimento ao 
artigo 9º da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), § 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, 



 

  Psa                                                                                                   2                                                     

Câmara Municipal de 
Suzano 

Estado de São Paulo 
1 
9 
4 
9 

1 9 1 9 

em Audiência Pública na Comissão referida no § 1º do art. 166 da Constituição 
ou equivalente nas Casas Legislativas estaduais ou municipais. Essa prestação 
é composta pelos Relatórios de Prestação de Contas: ● Relatório Resumido da 
Execução Orçamentária; ● Resultado Primário; ● Receita Corrente Líquida ● 
Despesa com Pessoal e ● Relatório de Gestão Fiscal. A seguir, o secretário 
convidou o contador Marcelo Rodrigues para explicar os dados do quadro do 
Relatório Resumido da Execução Orçamentária – 1º quadrimestre de 2022. 
Com a palavra o Sr. Marcelo Rodrigues, que disse: “As receitas tributárias 

são compostas por: impostos, taxas e contribuições.” E após, leu e explicou os 
valores contidos no Relatório Resumido da Execução Orçamentária 1º 
quadrimestre de 2022. 
 

 
 
A seguir, o Sr. Ademilson Freire, explicou os valores da composição das 
Receitas Orçamentárias: “IPTU – Imposto Sobre Propriedade Territorial 
Urbana: atingiu o montante de R$ 56,39 milhões, sendo 45,47% da previsão 
orçamentária.  ISS – Imposto Sobre Serviços: arrecadado o valor de R$ 28,16 
milhões, representando 33,91% do previsto. ITBI – Imposto Sobre Transmissão 

de Bens Imóveis: atingiu o montante de R$ 4,61 milhões, 34,16% da previsão. 
AS TAXAS – Atingiram o montante de R$ 2,49 milhões, 11,83% do previsto 
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para 2022. AS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES atingiram até o 1º 
quadrimestre o montante de R$ 270,22 milhões, ou seja, 43,75% do previsto 
para 2022.” A seguir, o Senhor Itamar solicitou que o Sr. Marcelo explicasse 
sobre a Execução Orçamentária.  O Sr. Marcelo Rodrigues, leu e explicou os 

dados de Receita de Capital e despesas:  
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Logo após, o secretário Itamar complementou a explicação do quadro Receitas 
de Capital: “Na verdade, só quero trazer para vocês um item importante. 
Operação de crédito R$ 45.000.000,00, vocês veem que é zero. Isso é quando 
a Casa de Leis autoriza o Executivo a  fazer uma operação de crédito, ou seja, 
um empréstimo e tenho que lançar no quadro. Na verdade, estamos fazendo a 
operação junto a caixa, assim que tiver aprovada e assim que a caixa liberar o 
valor, começa aparecer nesse quadro. Então, trouxe ele para mostrar a vocês 
toda operação de crédito e depois vai aparecer nesse quadro.” Logo após, o 
Secretário Itamar explicou: “APLICAÇÃO DOS RECURSOS: SAÚDE. As 
despesas liquidadas até o 1º quadrimestre, com recursos próprios na área da 
SAÚDE, totalizaram R$ 58 milhões, representando 20,89% do total das receitas 
de impostos e transferências constitucionais, sendo 5,89% acima do que 
determina a Lei (15%). ENSINO (C.F.Art. 212). As despesas liquidadas até o 
1º Quadrimestre, com manutenção e desenvolvimento do ENSINO, totalizaram 
R$ 62,42 milhões, atingindo 22,48% das receitas de impostos municipais e 
transferências constitucionais. Vale sempre lembrar, que os 25% obrigatório 
por lei é no cumprimento do exercício e aqui estou no cumprimento do 
quadrimestre. Na verdade, a gente fecha o exercício em 30 de janeiro de 2023, 
com todos os dados da educação”. Na sequência, passou a palavra para a 
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diretora de contabilidade, Sra. Adriana de Castro Silva de Melo que explicou 
os quadros Resultados Primários de Receitas e Despesas.  
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O Sr. Itamar Viana, discorreu sobre RESULTADO PRIMÁRIO DO 1º 
QUADRIMESTRE DE 2022 – “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, se as receitas 
primárias são capazes de suportar as Despesas Primárias. Como visto estamos 
bem de acordo com essas demandas.” A seguir, convidou a diretora de 
contabilidade, Sra. Adriana de Castro Silva de Melo para explicar os dados 
dos quadros: Receita Corrente Líquida acumulada nos doze últimos meses de 
maio de 2021 a abril de 2022 e Relatório de gestão fiscal – Demonstração dos 
limites.  
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Continuando, o secretário agradeceu a presença do Vereador José de Oliveira 
Lima e complementou a explicação dos quadros anteriores: “É interessante ver 
o primeiro item (do quadro Receita Corrente Líquida acumulada) R$ 
1.104.437.379,61, este valor de receita corrente perfaz de maio de 2021 a abril 
de 2022. Então, se eu pegar a referência do ano passado, a cada mês para 
frente excluo um mês para trás. Então, a receita do município nesses últimos 
doze meses, nesse fechamento já é de R$ 1.1 milhões nesse período. Só para 
passar para vocês que isso estava dentro na nossa previsão orçamentária e 
está acontecendo de acordo.” A seguir, o Sr. Itamar falou sobre o Relatório de 
gestão Fiscal: “DESPESAS COM PESSOAL – Despesa com pessoal ficou em 

37,37% da Receita Corrente Líquida, abaixo do limite prudencial e em 
conformidade com o que determina a lei. Avaliação das Metas Fiscais - Como 

pode ser observado nos números da Execução Orçamentária e da Gestão 
Fiscal do Município de Suzano, verifica-se o total de controle das contas 
públicas e o cumprimento integral do que determina a Lei de Responsabilidade 
Fiscal. - Presidente, neste momento finalizo a nossa apresentação da audiência 
de prestação das informações contábeis do município. Fico à disposição.” O 
Senhor Presidente passou a palavra aos senhores vereadores. Com a palavra 
o Vereador André Marcos de Abreu - Pacola (PSC): “Quero cumprimentar o 
secretário Itamar e em seu nome cumprimento a todos os presentes. 
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Secretário, eu queria se possível, informações justamente do ofício que acabou 
de chegar. Queria saber de Vossa Excelência o quanto vem se arrecadando 
mensalmente de iluminação pública no nosso município. Também gostaria de 
saber referente aos R$ 45 milhões que está zerado, que tem a ver com 
empréstimo que esta Casa votou recentemente. Pelo o que entendi de Vossa 
Excelência esse dinheiro ainda não entrou nos cofres do nosso município e eu 
queria saber o porquê.  O secretário, Alex chega aqui acelerando todos nós, 
tem que ser urgente, tem que ser urgente, e já tem três ou quatro meses que 
aprovamos esse projeto e esse dinheiro não chegou ainda para infraestrutura 
do nosso município.” RESPOSTA DO SECRETÁRIO ITAMAR VIANA: “Boa 

noite, Vereador. Obrigado pela pergunta. Vou falar do empréstimo que é mais 
simples. A casa de Leis fez uma autorização orçamentária, então quando é feita 
alteração no orçamento incluo mais 40, 20 mais X milhões autorizados pela 
Casa. A instituição financeira só pode fazer o empréstimo baseado nessa lei, 
essa lei que fundamenta empréstimo para qualquer entidade financeira. E uma 
vez que a entidade detém a informação, envia para Secretaria do Tesouro 
Nacional, a qual já fez a aprovação para poder ser feita a tomada de 
empréstimo. Então, só entra no financeiro quando o empréstimo for realizado, 
porque nesse momento só tenho o projeto orçamentário autorizado e não tenho 
o financeiro, ele ainda vai vir. Então, é um trâmite. Teve o primeiro caso do 
Banco do Brasil que levou quase oito meses ou um ano para ser feita a 
operação. Tivemos uma segunda operação da Caixa Econômica Federal que 
demorou sessenta dias. Então, depois da aprovação de lei, quando tudo está 
certinho, quando muito rápido, é quarenta e cinco dias. O tempo médio fica em 
torno de dois meses, a questão de a gente subir as informações, ser aprovado 
e o recurso de fato vim para o município. Hoje o recurso não vem na sua 
totalidade, virá em quatro parcelas semestrais, porque também tenho que 
apresentar para eles um plano de aplicação do recurso. Eu não me aproprio 
desse recurso no município e deixo rendendo juros, é feito em quatro parcelas 
semestrais e tem todo um plano de desembolso que é falado.  Com o tempo, 
no avançar das outras audiências, vou mostrar para vocês a entrada do recurso 
e como que ele aparece ali. Então, tem todo um rito a ser seguido. Sobre a 
primeira pergunta, referente à questão da CIP, eu trabalho com o quadrimestre, 
mas posso estratificar e depois lhe apresento. Nesse primeiro quadrimestre 
temos R$ 4.881.005,37. Então, se eu fosse fazer uma média seria de R$ 1.2 
milhões por mês de arrecadação da CIP. É só fazer a média de R$ 4.8 milhões 
em um quadrimestre e dá R$ 1.2 mensal. Essa pergunta é de tal grandeza, 
porque a EDP mudou a forma de faturamento das grandes empresas no 
estado. Isso é um pouco mais técnico, mas vou aproveitar a oportunidade e 
apresentar isso também. As grandes empresas compram energia no Mercado 
Livre, o qual vende energia e você vai lá e pode comprar, isso é normatizado 
para qualquer empresa. Uma vez que as empresas compraram no Mercado 
Livre, entraram com uma demanda no Supremo para não pagar a CIP, porque 
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estão comprando energia de outro lugar. O que aconteceu é que vai ter uma 
queda de receita, já está previsto, o Geraldo Junior e o Ademilson estão me 
ajudando nessa questão. A queda de receita é por causa desses grandes 
consumidores que compram energia.  Então, teremos que fazer uma outra 
memória de cálculo para não perder essa receita, porque eles deixaram 
literalmente de pagar. Agora temos que propor um modelo de tributação para 
eles, se não a gente fica sem a CIP, e é uma previsão de um valor alto, porque 
são os quinhentos maiores consumidores de Suzano que compram energia do 
Mercado Livre. Então, é significativa essa mexida que vai ter na arrecadação 
da energia. Tem um segundo item também, a CIP é baseada no ICMS, e agora 
tem uma lei do Governo Federal que está passando no Congresso para diminuir 
o ICMS da energia, consequentemente, teremos uma redução da CIP. Então, 
tenho duas frentes de redução da CIP, que é a redução do ICMS, isso é em 
abrangência nacional e a redução do cálculo para quem compra energia do 
Mercado Livre. Em breve a gente vai propor uma lei aqui na câmara para poder 
requalizar isso. Porque de certo modo, já está dentro do orçamento e teria que 
ser feito um contingenciamento ou uma revisão para esses grandes 
consumidores. Agora só estou tratando de quem consome grandes volumes de 
energia e compra no Mercado Livre, não tem linha abaixo. Então, em um 
próximo momento a gente vai apresentar para Casa de Leis. O Claudinei que 
está presente é quem contabiliza a CIP todo mês. A gente já percebe uma 
queda na arrecadação por causa desses fatores e que temos que tomar a 
frente, e oportunamente apresentar à Casa de Leis uma proposta de lei que 
faça frente a esse reequilíbrio financeiro. Obrigado pela pergunta.” Com a 
apalavra o Vereador José de Oliveira Lima – PDT (Zé Oliveira), que 
cumprimentou o secretário e sua equipe e disse: “Tenho uma dúvida e queria 

que se pudesse me esclarecesse. Quando você faz seu orçamento em casa 
das suas dívidas, você anota no seu caderninho e sabe que todo mês tem que 
pagar R$ 10.000 de dívida, seja de prestação de carro, somando tudo, todo 
mês tem que pagar esse valor. A minha dúvida é relacionada aos empréstimos 
que foram feitos pela Prefeitura de Suzano, de diversas linhas de crédito, entre 
outras. Você tem, mais ou menos, uma noção de quanto a Prefeitura paga por 
mês? Eu sei que a Prefeitura arrecada muito e ainda pega linha de crédito para 
o município por meio da aprovação da Câmara Municipal. A Prefeitura de 
Suzano está tranquila hoje, não existe nenhum perigo de endividamento? Ela 
tem a margem para poder pegar os empréstimos. Por exemplo hoje, qual é o 
montante que ela paga de empréstimo, seja da Caixa Econômica Federal, do 
Banco do Brasil, do BIDI, do Banco Paulista e uma série de bancos? A 
prefeitura está bem equilibrada com respeito a essa situação?” RESPOSTA DO 
SECRETÁRIO ITAMAR VIANA: “Vereador, sempre é oportuna essas 

perguntas, obrigado. Se não me falha a memória, a minha contadora pode me 
ajudar, o nosso endividamento está em 16.46%. O que significa isso? Você 
ganha seus R$ 10.000 e tem de despesa com dívida R$ 1.600, ou seja, você 
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está totalmente equilibrado, porque tem oito vezes mais de arrecadação em 
cima da sua receita. Temos um extrato de dívida que são: PASEP, Receita 
Federal e tinha o Instituto de Previdência. Bem no início da gestão a gente fazia 
a tomada junto ao Instituto de Previdência, o qual praticamente estamos 
zerados e não temos nenhum endividamento junto ao Instituto. Tem as 
tomadas junto ao Banco do Brasil, Desenvolve, Caixa. Todo esse montante, se 
eu fosse falar em números, o que tenho para pagar hoje seria R$ 146 milhões. 
A nossa receita corrente líquida (RCL), nesse período, está em torno de R$ 
1.100 bilhão, ou seja, estou sempre acima da minha dívida. E tem um índice 
que é quando você fala endividamento legal, é um item que aparece no quadro, 
demonstrações de limites - Dívida consolidada líquida.  Olha que interessante, 
para não dever nada agora, eu município, tenho que me endividar em R$ 163 
milhões. Tenho que ir ao banco, pegar um empréstimo de R$163 milhões, 
inserir como dívida, se eu fizer esse movimento este valor zera. Porque esse 
valor negativo, é como se a gente fosse vender tudo, o município e a nossa 
capacidade de endividamento é de R$1,100 bilhão e isso está fora do contexto. 
Então se eu chegasse com uma dívida de um bilhão para uma receita de um 
bilhão, diriam não tem como, vocês estão arrecadando um bilhão e estão 
devendo um bilhão, mas nós estamos arrecadando um bilhão e estamos 
devendo cem milhões. Realmente está bem equilibrado dentro desse contexto, 
dentro dessa mesma linha. A verdade é justamente essa linha que você trouxe.” 
PERGUNTA DO VEREADOR: “Itamar, só mais uma dúvida. Qual o prazo que 

pode prolongar esses empréstimos, essas linhas de crédito? Como que é essa 
linha de crédito, é bem prolongada e é em valores acessíveis?” RESPOSTA 
DO SECRETÁRIO ITAMAR VIANA: “Perfeito. Vou complementar sua pergunta 
com o que o Pacola falou, porque é importante o entendimento. Quando a Casa 
de Leis faz a aprovação da autorização para o empréstimo, até aconteceu a 
questão de fazer a primeira autorização, que era para o Desenvolve, depois foi 
feita a segunda para a Caixa. Na verdade, a gente não tomou os dois 
empréstimos, só tomamos um, que foi o da Caixa, porquê? O Marcelo, a 
Adriana, o Claudinei, o Breno a minha equipe de contadores, verificam após a 
aprovação das taxas de juros e prazo para fazer o pagamento. Só para você 
ter ideia, a diferença entre um e outro chegou a R$ 6 ou R$ 7 milhões. Então, 
eu como secretário tenho que optar por qual dar a melhor condição. Esses 
dados são públicos, a gente insere no sistema chamado Sadidem (Sistema de 
Análise da Dívida Pública, Operações de Crédito e Garantias da União, Estados 
e Municípios), e um banco público sabe exatamente qual foi a proposta do 
outro. Entre os bancos públicos Desenvolve, Caixa e Banco do Brasil, pode ser 
feita a tomada de empréstimo, desde que respeitada a menor taxa de juros e o 
maior prazo, porque se entende que a municipalidade é ad eternum. Então, 
posso realmente fazer o alongamento dessa dívida para dez, quinze anos. 
Então essa dívida da Caixa foi tomada com cento e vinte meses e com vinte e 
quatro meses de carência. Então, é um perfil diferente do anterior, que era do 
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Desenvolve. Até justificando aquela alteração de um projeto e outro, por isso 
que comentei que uma pergunta complementa a outra. Tenho sim que buscar 
a melhor taxa de juros, tenho sim que buscar o maior prazo, porque maior prazo 
gera uma prestação menor, um comprometimento menor, um menor impacto 
no mês dentro do nosso orçamento. Isso com previsões até dentro da LOA e 
da LDO, sem ter um impacto grande na despesa do município com essa tomada 
de empréstimo. Na verdade, a gente está tomando empréstimo com condições 
de pagar. Até tinha um entendimento anterior que se pegava empréstimo para 
pagar dívida, e não é, estamos pegando empréstimo para fazer investimento, 
e o melhor empréstimo que tem é justamente esse.” PERGUNTA DO 
VEREADOR: “Itamar, a prefeitura tem empréstimo em moeda estrangeira, em 
cotação estrangeira, que tem elevação de valores conforme o câmbio?”  
RESPOSTA DO SECRETÁRIO ITAMAR VIANA: “Tem sim um empréstimo 
chamado CURA, a Adriana pode complementa. Agora me fugiu da memória 
qual foi o governo que pegou esse empréstimo, foi mais ou menos em 2002. 
Esse na verdade, lá atrás o Dólar estava dois e hoje está seis. É uma dívida 
que por mais que você alongue vai trazer o impacto de Dólar e Mercado 
Cambial, coisa que a gente não tem ação sobre isso. O que acontece? A gente 
faz o planejamento financeiro e orçamentário para pagar essa dívida, só que, 
por exemplo, o Dólar sempre tende a crescer. Então, a gente já deixa uma 
margem justamente para atender esse empréstimo. É o único empréstimo, se 
não me falha a memória está em R$ 7 milhões. Então, desses R$ 146 milhões 
que lhe falei, R$ 7 milhões são desse empréstimo.” O Vereador André Marcos 
de Abreu - Pacola (PSC), fez uma intervenção: “Muito bem lembrada essa 

situação. Sobre essa situação, até onde este Vereador tem ciência, esse 
empréstimo, Zé, foi feito pelo gestor que se chama Marcelo Cândido. Eu não 
estou bem certo, o secretário deve saber melhor do que eu, Presidente, ele 
deve ter pego perto de 4 milhões. À época o Dólar custava R$ 2, para terem 
uma ideia, ele fez isso não sei em quantos anos, o secretário pode informar, e 
nós estamos pagando esse empréstimo ainda?! Hoje o dólar está perto de R$ 
5, para você ver quanto que custou isso para os cofres públicos.” 
PRESIDENTE: “Foi em trezentos meses o empréstimo.” (Fora do microfone. - 
Nota da taquigrafia) André Marcos de Abreu - Pacola (PSC): “Lembra o valor 
do empréstimo? Tem alguma coisa? É coisa perto de 4, 5 milhões, Presidente. 
E o Dólar era R$ 2 e hoje é R$ 5 ou R$ 6. Só para terem uma ideia de quanto 
o nosso município está arcando com esse empréstimo feito na gestão anterior 
do Marcelo Cândido. Obrigado e desculpa.” RESPOSTA DO SECRETÁRIO 
ITAMAR VIANA: “Só complementando, devido a isso é que temos de fazer 

sempre a avaliação da melhor taxa de juros, do melhor prazo e amortização. 
Então, é um estudo que é feito sobre o empréstimo, não é porque temos 
capacidade de pedir empréstimo que vamos pegar qualquer um, a qualquer 
valor. Então, hoje tem linhas de fomento internacionais, mas eu particularmente 
não vejo com bons olhos, justamente, porque a gente não tem domínio sobre 
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isso, é algo que não depende da gente, quando está vinculado ao dólar. Vou 
fazer uma ressalva, à época tinha dois vieses, o Dólar realmente estava baixo, 
em um momento de estabilidade e não tinha a Lei de Responsabilidade Fiscal, 
que hoje comprometeria isso. Pegaram esse empréstimo com trezentos meses 
para pagar, que é realmente um prazo muito longo. PRESIDENTE:  “Vereador 
Pacola, infelizmente, o prefeito da época fez um empréstimo para os netos dele 
pagar, se a gente parar e analisar trezentos meses, pelo amor de Deus! Ou 
melhor, é para os nossos netos.” O Senhor Presidente informou que a palavra 
estava em aberto e não havendo manifestação disse: “Não tendo pergunta do 
público vou fazer as considerações finais. Quero agradecer o secretário Itamar 
pelo esclarecimento, porque isso é muito importante o que está acontecendo 
hoje dentro da Câmara, principalmente, neste horário para os internautas, para 
a população ver, não só da secretaria do senhor, como também todas as 
secretarias que vêm nesta Casa. Porque foi apresentado que está tendo 
arrecadação, a cidade está trabalhando muito e a gente ver obras em todos os 
quatro cantos da cidade. Então, significa que está se arrecadando e 
executando. Muito obrigado, secretário pela explanação. Quero agradecer 
novamente a toda sua equipe: meu amigo Edmilson, Adriana, meu amigo 
Marcelo, Claudinei, Breno, o nosso amigo Junior, muito obrigado. Quero 
agradecer também toda a equipe da Câmara:  Dr. Juvenal, Dr. Douglas. Dr. 
Eric, Vivian, que muito nos atende aqui, Ueda, Gil, Neide, Fran e nosso amigo 
Rodrigo. Quero aproveitar e agradecer o nosso Vereador José Oliveira pelas 
perguntas, porque aquela dúvida que tira, os internautas acompanham. Quero 
agradecer a presença dos nossos Vereadores Lázaro e Pacola, e do nosso 
amigo prefeito da academia. Vamos às considerações finais com o meu amigo 
Itamar.” SECRETÁRIO ITAMAR: “Presidente, mais uma vez, quero agradecer 

acolhida na Casa de Leis. Quero agradecer todo o empenho da equipe que 
apresentou. Conforme havia dito, sempre buscamos o equilíbrio das contas. A 
população começa a perceber a relação entre um bom equilíbrio financeiro e 
as coisas acontecendo aí na rua e esse sentimento de que está acontecendo 
é gratificante. A proposta da Secretaria de Finanças é dar suporte para todas 
as necessidades que as secretarias têm. Então, novamente quero agradecer o 
apoio. A secretaria está sempre às ordens da Casa de Leis.” SENHOR 
PRESIDENTE: “Uma coisa que a gente não pode esquecer, gente, que 

estamos falando de uma pós-pandemia e a cidade de Suzano continua 
trabalhando na contramão para melhoria de todos. Nada mais havendo, 
agradeço a presença de todos e dou por encerrada a presente audiência 
pública. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos! Boa noite.” Às dezoito 
horas e quarenta e seis minutos, o Senhor Presidente encerrou a Sétima 
Audiência Pública, do Segundo 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); José 
de Oliveira Lima – PDT (Zé Oliveira); Lazario Nazare Pedro – REPUBLICANOS 
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(Lazaro de Jesus) e Marcos Antonio dos Santos – PTB (Maizena).  
Acompanharam a sessão os seguintes servidores da Câmara de Suzano: 
Agente administrativo, Raziel Shinosuke Ueda. Analista de T.I., Rodrigo Silva 
de Sousa. Auxiliar Administrativo, Sidnei Roberto da Silva. Auxiliar 
administrativo, Eliany de Lourdes Mori. Auxiliar administrativo Arthur Henrique 
Condello de Jesus. Diretora de Comunicação, Vivian Turcado. Diretor 
Legislativo, Douglas Francisco Martins da Silva. Diretor Juridico, Eric Trimboli, 
Fotógrafo, Ricardo Bittner Silva e Ouvidora Pamela da Silva Araujo.    
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