
 
 

 
 

camarachapadars@sicalnet.com.br 

ATA Nº 3876 

Aos trinta e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, com início às dezoito horas, 

tendo por local o Plenário Annildo Becker da Câmara Municipal de Vereadores desta cidade, 

realizou-se uma SESSÃO PLENÁRIA ESPECIAL, com objetivo de apreciação e discussão do PROJETO 

DE LEI Nº 042/2021 que “Dispõe sobre o Plano Plurianual – PPA para o Quadriênio 2022-2025 e dá 

outras providências” que consiste na definição dos programas e metas de Governo do Poder 

Executivo e Legislativo, para os próximos quatro anos da administração municipal. A realização 

desta Audiência Pública é determinada por Lei no Parágrafo único do Art. 48 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal. Primeiramente, o Presidente Vereador Gilmar Castanho, invocando a 

proteção de Deus, declarou aberta a Audiência Pública, registrando a presença dos seguintes 

Vereadores: Gilmar Castanho, Alcino Rui Kohlrausch, Salete Maria Damer e Sandra Mary Almeida 

Mattjie do Progressista; Leonardo André Krindges-PSDB; Dariano Agostino Guth do MDB e Kelvin 

Luís Schuh do PTB. Durante a Audiência Pública compareceram os Vereadores Maico Roberto 

Hermes do PDT e Marlei Ines Ritterbusch. Em seguida, o Presidente Vereador Gilmar Castanho 

cumprimentou a todos os Vereadores e registrou a presença da Secretária da Fazenda Eroni Mayer 

de Andrade e do Assessor Contábil Eder Knob, e após, passou a direção dos trabalhos ao Presidente 

da Comissão de Orçamento, Finanças e Infra-Estrutura Urbana e Rural Vereador Dariano Agostino 

Guth. Dando prosseguimento aos trabalhos, o Presidente da Comissão cumprimentou a todos os 

presentes e convidou o senhor Eder Knob para explanar o Projeto de Lei de nº 042/2021. 

Primeiramente, o Assessor Contábil Sr. Eder Knob cumprimentou todos os Vereadores e demais 

pessoas presentes nesta Audiência. Dando sequência aos trabalhos, o Sr. Eder Knob disse que o 

Plano Plurianual é o primeiro instrumento de gestão que vai nortear a elaboração da Lei de 

Diretrizes (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA). Em seguida, falou que a projeção do Plano 

Plurianual para o próximo quadriênio foi realizada com base nas receitas arrecadadas nos anos de 

2.019 e 2.020 e o que foi estimado para 2.021. E com base nas receitas fizeram a projeção das 

despesas que são fixas, como por exemplo, folha de pagamento dos servidores, pagamento de 

juros, amortização de dívidas e investimentos que são despesas correntes que continuam ocorrer 

todos os anos, independente da gestão. Também utilizaram dados do que foi pago nos anos de 

2018, 2019 e 2020. Prosseguindo, o Secretário da Fazenda expôs alguns programas e ações dos 

seguintes órgãos que compõem as despesas públicas do município de Chapada: Câmara Municipal 

de Vereadores; Gabinete do Prefeito, Secretaria da Administração; Secretaria da Saúde; Secretaria 

da Fazenda; Secretaria da Indústria e Comércio; Secretaria da Agricultura; Secretaria da Educação, 

Cultura e Desporto; Secretaria de Obras e Trânsito; Secretaria da Assistência Social; Reserva de 

Contingência para o RPPS; e Reserva de Contingência. Após a explanação o Senhor Eder Knob abriu 

espaço para questionamentos. Os Vereadores fizeram alguns questionamentos, mas não falaram 

no microfone, por este fato não foi possível transcrever os questionamentos. Não havendo mais 

ninguém que quisesse se manifestar, o Presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Infra 

Estrutura Urbana e Rural Vereador Dariano Agostino Guth agradeceu as colocações e explanação 

do Senhor Eder Knob, bem como agradeceu a presença de todos nesta Audiência Pública. Não 
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havendo mais nada a tratar, agradeceu a presença de todos, e declarou encerrada a presente 

Sessão Plenária Especial, agradecendo a proteção de Deus, sendo que a presente Ata vai assinada 

pelo Presidente e Secretária da Mesa Diretora e do Presidente da Comissão de Orçamento e 

Finanças. 

Chapada/RS, Plenário Annildo Becker, em 31 de Agosto de 2021. 

 
         Gilmar Castanho                                               Sandra Mary Almeida Mattjie 
Presidente do Poder Legislativo                     Primeira-Secretária do Poder Legislativo 
 
 
         Dariano Agostino Guth 
Presidente da Comissão de Orçamento  

 
 
 
 

 


