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ATA Nº 3896 

Aos vinte e um dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, com início às dezenove 

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

realizou-se uma SESSÃO PLENÁRIA ESPECIAL, que teve por finalidade realizar Audiência Pública, 

para análise, discussão e debates públicos do Projeto de Lei nº 067/2021, de autoria do Prefeito 

Municipal que “Estima a receita e fixa o valor das despesas do Município de Chapada-RS, para o 

Exercício Financeiro de 2022 – Lei Orçamentária Anual (LOA)”. A realização desta Audiência 

Pública é determinada por Lei, no Parágrafo único do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Para essa Sessão foi divulgada através do Jornal de Chapada e site da Câmara de Vereadores. 

Primeiramente, o Presidente desta Casa Vereador Gilmar Castanho declarou aberta a presente 

Sessão Plenária Especial, invocando a proteção de Deus e registrou a presença dos seguintes 

Vereadores: Gilmar Castanho, Alcino Rui Kohlrausch, Sandra Mary de Almeida Mattjie, Marlei Ines 

Ritterbusch e Salete Maria Damer do Progressista; Leonardo Andre Krindges do PSDB; Dariano 

Agostino Guth do MDB; Kelvin Luís Schuh do PTB, e registrou a ausência do Vereador Maico 

Roberto Hermes do PDT. Dando prosseguimento aos trabalhos, o Presidente desta Casa passou a 

direção dos trabalhos da Mesa ao Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças Vereador 

Dariano Agostino Guth, que registrou a presença da Secretária Municipal da Fazenda, Senhora 

Eroni Meyer de Andrade e do Sr. Eder Knob, que após cumprimentá-los concedeu a palavra para 

ao Sr. Eder Knob, para apresentar o Projeto de Lei nº 067/2021 que “Estima a receita e fixa o valor 

das despesas do Município de Chapada-RS, para o Exercício Financeiro de 2022 – Lei Orçamentária 

Anual (LOA)”. De uso da palavra, o Sr. Eder Knob fez uma saudação aos Vereadores presentes, e 

após disse que a receita orçamentária é estimada, no mesmo valor da despesa, para o exercício 

de 2022 no montante de R$ 56.205,235,00 (cinquenta e seis milhões, duzentos e cinco mil, com 

trezentos e cinco reais). Ressaltou que o substitutivo ao Projeto de Lei foi acrescido a previsão de 

receita e despesa do valor de R$ 706.000,00 aprovado pelo Programa Pavimenta, homologado no 

mês de dezembro do corrente ano, uma vez que no projeto original não constava esse valor. A 

receita corrente estimada é de R$ 58.000.000,00 (cinquenta e oito milhões de reais). As receitas 

estão especificadas no projeto perfaz um total de R$ 56.205.235,00 (cinquenta e seis milhões, 

duzentos e cinco mil, com trezentos e cinco reais). Os valores das despesas por Programa de 

Governo do Executivo e Legislativo está fixado em R$ 35.736.467,00 (trinta e cinco milhões, 

setecentos e trinta e seis mil reais, com quatrocentos e sessenta e sete mil reais) e da seguridade 

social do Município é de R$ 20.468.768,00 (vinte milhões, quatrocentos e sessenta e oito mil, 

setecentos e sessenta e oito reais).  O senhor Eder Knob falou sobre a situação econômico-

financeira e sobre a dívida pública. Apresentou o demonstrativo da evolução da receita por fontes 

nos anos de 2018 a 2020 e projeções 2021/2022 e geralmente usam o percentual de 10% (dez por 

cento) de crescimento vegetativo. Consta no projeto em apresentação o resumo das aplicações 

obrigatórias em ações de saúde e de educação até outubro de 2021, onde o percentual obrigatório 

de aplicação em ações de saúde por Lei é de 15%, mas o percentual efetivo de aplicação até o mês 

de outubro de 2021 foi de 17,01%. E na Secretaria da Educação o percentual obrigatório em ações 
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é de 25%, mas o percentual aplicado até o mês de outubro foi de 27,08%.  Também fez referência 

sobre o demonstrativo de gastos com pessoal e encargos sociais em relação à receita corrente 

líquida prevista calculado com base nas receitas dos últimos doze meses dos Poderes Executivo e 

Legislativo. Prosseguindo, o Secretário da Fazenda explanou o orçamento para o exercício 

financeiro do ano de dois mil e dois e especificando a receita e despesa da Câmara Municipal de 

Vereadores e dos seguintes Órgãos e Secretarias: Câmara Municipal de Vereadores: R$ 1.450.000 

(um milhão quatrocentos e cinquenta mil reais); Gabinete do Prefeito: R$ 594.260,00 (quinhentos 

e noventa e quatro mil, duzentos e sessenta reais); Secretaria da Administração: R$ 1.755.650,00 

(um milhão, setecentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta reais); Secretaria da Saúde 

e Ação Social R$ 10.545,270.00 (dez milhões, quinhentos e quarenta e cinco mil, duzentos e 

setenta reais); Secretaria da Fazenda: R$ 5.217.650,00 (cinco milhões duzentos e dezessete mil, 

seiscentos e cinquenta reais); Secretaria da Indústria, Comércio e Turismo R$ 1.296.880,00 (um 

milhão, duzentos e noventa e seis mil, e oitocentos e oitenta reais);  Secretaria da Agricultura e 

Meio Ambiente: R$ 2.770.780,00  (dois milhões, setecentos e setenta mil, com setecentos e 

oitenta reais); Secretaria da Educação, Cultura e Desporto: R$ 13.976.020,00 (treze milhões, 

novecentos e setenta e seis mil, com vinte reais);  Secretaria de Obras e Trânsito: R$ 7.239.230,00 

(sete milhões, duzentos e trinta e nove mil, com duzentos e trinta reais); Secretaria Assistência 

Social e Habitação: R$ 2.298.498,00 (dois milhões, duzentos e noventa e oito, quatrocentos e 

noventa e oito reais); Reserva de Contingência: R$ 729.997,00 (setecentos e vinte reais, 

novecentos e noventa e sete reais); Reserva de Contingência/RRPS: R$ 2.368.000,00 (dois 

milhões, trezentos e sessenta e oito mil reais); e RPPS – Pagamento de benefícios e despesas: R$ 

5.257.000,00 (cinco milhões, duzentos e cinquenta e sete mil reais). Na ocasião, também foi 

aberto espaço aos presentes para realização de perguntas e esclarecimentos. Concluídas as 

explanações e não havendo nenhum questionamento o Presidente desta Casa agradeceu a 

presença e as colocações do Senhor Éder Knob. Não havendo mais nada a ser tratado, o Presidente 

da Comissão de Orçamento agradeceu a participação dos presentes, declarando encerrada a 

Sessão Plenária Especial. A Secretária determinou que fosse lavrada a Ata, que depois de 

distribuída deverá ser votada e aprovada na Sessão Ordinária subsequente a esta, e será 

assinada pelo Presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e 

Rural e pelo Senhor Presidente. 

Chapada – RS, Plenário Annildo Becker, em 21 de dezembro 2021. 

 

 

               Gilmar Castanho                                                   Dariano Agostino Guth 

Presidente do Poder Legislativo              Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças 

 


