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AUDIÊNCIA PÚBLICA – PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SEGUNDO 
QUADRIMESTRE DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO E FINANÇAS. 
 
Ata da Décima Sexta 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 nono dia do mês de setembro de 
dois mil e vinte e dois, às dezoito horas, deu-se início à Décima Sexta Audiência 
Pública, do Segundo Exercício da Décima Oitava Legislatura, sob a Presidência 
do Vereador 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 2º 
quadrimestre de 2022, em cumprimento ao parágrafo 4º do artigo 9º da Lei 
Complementar Federal nº 101, de 04/05/2000. Convidou para composição da 
mesa o Secretário Municipal de Planejamento e Finanças, Sr. Itamar Corrêa 
Viana, a diretora de contabilidade, Sra. Adriana de Castro Silva de Melo, o 
diretor de receitas, Sr. Ademilson Freire e o contador, Marcelo Rodrigues.” A 
seguir, passou a palavra ao secretário de planejamento e finanças para suas 
considerações iniciais. O Sr. Itamar Viana fez a apresentação da Secretaria 
Municipal de Planejamento e Finanças. Demonstrou e explicou o relatório 
referente à prestação de contas e documentos relativos à receita e despesa do 
2º quadrimestre de 2022 enviados à Câmara Municipal de Suzano, via Ofício 
n.º 016/SMPF/CTBL/2022, em 27 de setembro de 2022, (protocolo nº 
0002480), às 10h58. Iniciou a prestação de contas – auxiliado pelo Sr. 
Claudinei Estevão, que fez a apresentação dos slides no data show da Câmara 
Municipal de Suzano. “Esta Audiência Pública do 2º quadrimestre de 2022 
demonstrará  e avaliará o cumprimento das Metas Fiscais. Conforme os 
fundamentos legais da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade 
Fiscal),  artigo 9º § 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. 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 – 2º quadrimestre de 2022. O Sr. Marcelo Rodrigues leu e 
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explicou os valores contidos no Relatório Resumido da Execução Orçamentária 
2º 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$ 103,86 milhões, sendo 71,13% da previsão 
orçamentária.  ISS – Imposto Sobre Serviços: arrecadado o valor de R$ 59,52 
milhões, representando 70,03% do previsto. ITBI – Imposto Sobre Transmissão 
de Bens Imóveis: atingiu o montante de R$ 9,68 milhões, ou seja, 71,72% da 
previsão. AS TAXAS – Atingiram o montante de R$ 5,39 milhões, ou seja, 
25,58% do previsto para 2022. AS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 
atingiram até o 2º quadrimestre o montante de R$ 552 milhões, ou seja, 89,38% 
do previsto para 2022.” A seguir, o Senhor Itamar solicitou que o Sr. Marcelo 
explicasse sobre o Relatório Resumido da Execução Orçamentária do 2º 
quadrimestre.  O Sr. Marcelo Rodrigues, leu e explicou os dados de Receita 
de Capital e despesas:  
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Logo após, o Secretário Itamar explicou: “APLICAÇÃO DOS RECURSOS: 
SAÚDE. As despesas liquidadas até o 2º quadrimestre, com recursos próprios 
na área da SAÚDE, totalizaram R$ 131,78 milhões, representando 24,78% do 
total das receitas de impostos e transferências constitucionais, sendo 9,78% 
acima do que determina a Lei (15%). ENSINO (C.F.Art. 212). As despesas 
liquidadas até o 2º Quadrimestre, com manutenção e desenvolvimento do 
ENSINO, totalizaram R$ 128,66 milhões, atingindo 24,19% das receitas de 
impostos municipais e transferências constitucionais. Lembrando sempre que 
os 25% que prevê a lei é dentro do fechamento do ano fiscal. Então estamos 
fechando um quadrimestre.” Na sequência, passou a palavra para a diretora de 
contabilidade, Sra. Adriana de Castro Silva de Melo que explicou os quadros 
Resultados Primários d do 2º quadrimestre de 2022 - Receitas e Despesas.  
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O Sr. Itamar Viana, discorreu sobre RESULTADO PRIMÁRIO DO 2º 
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. Então como se vê 
no quadro os resultados, Suzano está realmente dentro do esperado.” 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 setembro de 2021 a agosto de 2022 e Relatório de 
gestão fiscal – Demonstração dos limites.  
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Sobre o quadro demostrativo de limites a diretora de contabilidade, Sra. Adriana 
de Castro Silva de Melo disse: “A dívida consolidada liquida é: -194.860.430,32, 
correspondendo a -19,22%, quando o limite legal é de 1.216.877.793,06. 
Lembrando que esse -19,22% que dizer que a gente está abaixo do limite, 
então a gente ainda tem 120% para poder usar.” A seguir, o Sr. Itamar falou 
sobre o Relatório de gestão Fiscal: “DESPESAS COM PESSOAL – Despesa 
com pessoal ficou em 37,21% 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 Leandrinho, neste momento a gente 
fecha a obrigação legal de apresentar a demonstração e a avaliação dos 
cumprimentos das metas fiscais para a Casa de Leis.” O Senhor Presidente 
agradeceu o secretário e toda sua equipe e passou a palavra aos senhores 
vereadores e não havendo manifestação disse: “Secretário, queria fazer só 
uma pergunta sobre ontem. Nós aprovamos um remanejamento orçamentário 
de um pouco mais de R$ 14 milhões e podemos observar um superávit de R$ 
3.193.950,00. Qual a origem desse superávit, secretário? Tivemos um fato 
muito importante que a sua equipe enviou umas cartinhas de cobrança. Queria 
saber se este valor é de origem desse pagamento de atrasados de alguns 
munícipes ou se a origem é de outro pagamento executado na Prefeitura. 
RESPOSTA DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E 
FINANÇAS, SR. ITAMAR CORRÊA VIANA: “Obrigado, Presidente, pela 
pergunta. Na verdade, a origem desse superávit é um recurso a maior que 
estava vindo do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica). Então já tem o parâmetro de quanto seria naquele mês, este 
valor é recomposto dentro do orçamento por meio de um projeto de lei, ou seja, 
pela Casa de Leis, para recompor e já direcionar a Receita e a Despesa. Bem 
colocado, em sua pergunta, a questão das cartas de cobrança. Esta é uma 
atribuição da Secretaria de Finanças, temos que fazer isso, é um ato 
administrativo da Secretaria. Porque quando a gente apresentou a LOA de 
2021 para 2022 já existia a previsão de R$ 24 milhões de dívida ativa. Então, 
só seria superávit se caso tivesse a superação desse valor e a gente está em 
torno dos seus R$ 12 milhões, ou seja, ainda estou dentro da minha previsão 
de Receita. A fonte dessa modificação é recursos do Fundeb, de emendas que 
vieram, recursos da Saúde e da Assistência Social que têm que ser lançados 
como superávit, porque veio acima do que nós havíamos previsto na Lei 
Orçamentária. Então, é um ato administrativo, mas a fonte não é das cartas 
cobranças, que estão dentro de outra situação orçamentária, que não se 
comunica por enquanto. Só se eu tiver o valor acima, por exemplo, R$ 26 
milhões, aí essa diferença eu posso recompor, ou seja, tenho uma receita e 
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posso aceitar uma outra despesa para este fato.” PERGUNTA DO SENHOR 
PRESIDENTE: “Agradeço a resposta, secretário. Outro fato que sempre os 
munícipes perguntam e claro quando a gente fala em orçamento temos que 
falar com o senhor e sua equipe. Temos previsão, Secretário, se vai ter este 
ano Refis (Programa de Recuperação Fiscal) e quando vem para esta Casa 
para aprovação?” RESPOSTA DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO E FINANÇAS, SR. ITAMAR CORRÊA VIANA: “Presidente, 
conforme a manifestação dos Vereadores e da sua Presidência junto ao 
Executivo, o prefeito já solicitou para que a minha equipe prepare o Projeto de 
Lei e encaminhe para a Casa de Leis. Então existe, sim, a previsão de vim um 
Projeto de Lei do Refis 2023 para cá. Estamos em um processo eleitoral, então 
tem algumas reservas jurídicas quanto a isso, porém está previsto.” SENHOR 
PRESIDENTE: “Agradeço, mais uma vez, a resposta. Isso é muito importante, 
porque sabemos que a Prefeitura hoje estar com as contas saudáveis, como 
vem tendo desde 2017, Secretário. Parabenizo o senhor, a gestão do prefeito, 
Rodrigo Ashiuchi e também a sua equipe, porque estamos vendo a evolução 
da cidade. Estão fazendo uma boa gestão em parceria com esta Câmara que 
está sempre disposta a ajudar o governo. Suzano vem realmente em uma 
crescente e esperamos que continue para o próximo ano, para o próximo 
biênio. Isso é muito importante que a população saiba que estamos tendo 
responsabilidade com dinheiro público.” Não havendo Vereadores para 
questionamento, nem pergunta do público presente, nem perguntas recebidas 
pelo aplicativo, o Senhor Presidente passou a palavra ao secretário para as 
suas considerações finais. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 
E FINANÇAS, SR. ITAMAR CORRÊA VIANA: “Presidente, novamente quero 
agradecer a oportunidade de apresentar esta audiência pública na Casa de 
Leis. Também quero agradecer a presença da minha equipe que me auxiliou: 
do contador, Marcelo, do Claudinei, do diretor de receitas, Ademilson Freire, da 
diretora de contabilidade, Adriana. Gostaria de agradecer a presença também 
do Vereador Marcel da Ong e da imprensa que está sempre nos apoiando. 
Muito obrigado, mais uma vez, Presidente. SENHOR PRESIDENTE: “Nós que 
agradecemos, Secretário. Quero agradecer a participação do Vereador Marcel 
da Ong. Agradeço, mais uma vez, o secretário, sua equipe o contado, Marcelo 
Rodrigues, o diretor de receita, Ademilson Freire, a diretora de contabilidade, 
Adriana Melo e todos que também fazem parte da sua equipe que estão aqui. 
Muito obrigado a todos por participarem dessa audiência, os funcionários desta 
Casa, a imprensa. Neste momento dou por encerrada esta audiência.  Boa a 
noite a todos e fiquem com Deus.” Às dezoito horas e vinte e dois minutos, o 
Senhor Presidente encerrou a Décima Sexta 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: 
Leandro Alves de Faria – PL (Leandrinho) e Marcel Pereira da Silva – PTB 
(Marcel da Ong). Acompanharam a sessão os seguintes servidores da Câmara 
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de Suzano:  Agente Administrativo Raziel Shinosuke Ueda. Encarregado de 
Equipe de Cerimonial, Danielle Itimura, Analista de T.I., Rodrigo Silva de Sousa. 
Encarregado de Serviços Legislativos, Sidnei Roberto da Silva. Auxiliar 
Administrativo, Eliany de Lourdes Mori. Supervisor de Protocolo, Arthur 
Henrique Condello de Jesus. Secretário Especial Legislativo, Douglas 
Francisco Martins da Silva. Coordenador das Comissões Permanentes Juvenal 
Antonio da Silva e Ouvidora Legislativo, Pamela da Silva Araujo.  
 
 
  
      PLENÁRIO FRANCISCO MARQUES FIGUEIRA, 29 de setembro de 2022 
 
 

VEREADOR LEANDRO ALVES DE FARIA 
Presidente 

 
 

VER. ANTONIO RAFAEL MORGADO            VEREADOR JAIME SIUNTE 
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