
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO 

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUTIR SOBRE A LEI  

ORÇAMENTARIA ANUAL, REALIZADA EM 25/11/2021. 
 

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um, no formato 

híbrido no plenário desse poder legislativo (Presencial), e online através da plataforma 

zoom, foi realizada a Audiência Pública, de autoria do Vereador Rafael Souza da 

bancada do PDT, para se tratar da Lei Orçamentária Anual (LOA). O Senhor 

Presidente, Vereador Rafael Souza abre a Audiência Pública agradecendo a 

presença de todos que estão assistindo a Audiência presencial e online. Agradece a 

presença da Sra. Ana Paula, Diretora de planejamento, do Sr. Tiago Gomes 

Secretário de Administração, do Sr. Mario Rosito Adjunto da SEDETEC, do 

Secretário de Obras, Geraldo Passos, da Sra. Aline da Secretaria de Obras, do Sr. 

João Carlos Diretor Administrativo da Assistência Social, Servidores Cássio Agente 

Administrativo, Mateus também Agente Administrativo da Secretaria da Fazenda, 

Daiane Diretora de Orçamento, Secretário da Fazenda, Sr. Eduardo Peters, e do Sr. 

Luís Fernando da SMED. O Senhor Presidente inicia a Audiência Pública da 

Comissão de Finanças da Câmara Municipal de Vereadores de São Leopoldo para 

discutir sobre o expediente 1500 PL-113/2021, que Estima a Receita e fixa a 

Despesa Orçamentária do Município de São Leopoldo para o exercício de 2022, e 

dá outras providências. O Senhor Presidente passa a palavra para o Secretário da 

Fazenda Eduardo Antônio Peters, que explica que a Lei Orçamentária Anual (Loa) é 

basicamente a mesma peça da LDO ela tem uma pequena diferença de valores, que 

ajustamos levemente a receita própria que era o possível então tem uma pequena 

diferença no valor foi devidamente distribuído entre o recurso livre, passa a palavra 

para a Sra. Daiane, Diretora de Orçamento, que sobre apresenta os valores previstos 

na Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2022; destacando que o orçamento 

abrange as metas de receitas e despesas previstas para o exercício de 2022; sendo 

que a receita totalizou um (01) bilhão duzentos e trinta e sete mil milhões e quinhentos 

e quarenta mil, sendo um (01) bilhão trezentos e quarenta milhões e setecentos e 

sessenta e dois mil de receitas orçamentárias e duzentos e dois milhões e setecentos 

e setenta e oito mil de transferências financeiras recebidas; a receita prevista à 



prefeitura fez uma previsão de setecentos e onze milhões e novecentos e vinte e nove 

mil, o fundo municipal de saúde cento e cinqüenta e dois milhões e quatrocentos e 

oitenta e dois mil, receitas tributárias e transferências correntes; seguida pelo servidor 

Cássio, que apresenta a Despesa, juntamente com o servidor Matheus que também 

apresenta as despesas. O Secretário Municipal da Fazenda destaca que está a 

disposição para esclarecimentos. O Vereador Gabriel Dias, saúda a todos que estão 

presentes e assistindo essa Audiência Pública, comenta que a sua dúvida é o quanto 

do orçamento é realizado, pois a LOA é uma previsão de arrecadação. O Secretário 

Eduardo Peters, destaca que cerca de 90 a 95% é o realizado, onde não se realizam 

é nos recursos vinculados, pois as verbas vêm muitas vezes no final do ano; não 

podemos ter mais despesas do que receitas; quando olhamos a receita temos que 

olhar o conjunto. O Vereador Gabriel Dias, pergunta também qual é o percentual de 

empréstimos que são pagos pelo Município, e se os mesmos estão projetados na 

LOA. A Servidora Daiane destaca que quando a receita é feita é sempre para menos, 

pois se vier para mais não terá problema. O Secretário Eduardo Peters, destaca que 

a maior parte dos empréstimos estão em período de carência, são pagos em torno de 

cerca de 1 milhão e cem mil reais por mês; com relação ao IAPS, realmente é a maior 

dívida do município, estão rigorosamente em dia, e dentro do orçamento também; não 

será feito parcelamento esse ano. O Vereador Gabriel Dias, agradece a resposta do 

Secretário. A Servidora Daiane destaca que foi deixada a previsão orçamentária de 

cerca de 60 milhões. O Secretário Eduardo Peters, destaca que o ano que vem 

temos que prever o reajuste dos servidores municipais, que será no mês de abril, não 

podendo ocorrer um desequilíbrio; sendo que cada centavo não arrecadado irá 

impactar na administração; o comprometimento com os servidores é 49% da despesa. 

O Senhor Presidente passa a palavra a Vereadora Nadir de Jesus, que saúda a 

todos os participantes; destaca a importância do debate da LOA com a sociedade civil, 

Legislativo e Poder Executivo; destaca a explanação do Secretário Eduardo Peters; 

lamenta a situação de crise econômica do país; parabeniza o Secretário da Fazenda e 

sua equipe que consegue fazer essa projeção da questão orçamentária, em cima de 

dúvidas; faz críticas aos governos estaduais e federais, pelas dificuldades no repasse 

dos valores devidos ao município; agradece aos questionamentos realizados pelo 

Vereador Gabriel Dias; lamenta que não tenhamos expectativas boas a respeito da 

economia do nosso país; parabeniza a condução dos trabalhos feita pelo Vereador 

Rafael. O Senhor Presidente, agradece a fala da Vereadora Nadir, e as presenças da 

Contadora Bianka Silveira e do Secretário de Segurança Pública, Nestor Pedro 

Schwertner. O Vereador Rafael Souza, saúda a todos os participantes, Secretários, 

Servidores, Vereadores e Vereadora, assim como suas assessorias; destaca o cenário 



econômico de instabilidade do nosso país; destaca que o orçamento chega já muito 

debatido nessa Casa, mas passível de ajuste, para que atenda uma expectativa ou 

outra dos Vereadores; destaca que o Poder Legislativo tem o compromisso de deixar o 

Poder Executivo governar; nós que estamos na linha de frente para responder as 

demandas da comunidade; a atual previsão de reajuste da UPM é de 14,25%, a 

proposta dos Vereadores é de 10,8%, o que faz muito diferença; para o coletivo é 

bastante diferença; temos o compromisso de fazer o que for necessário, temos que 

entregar uma melhor cidade, com gestão e organização; coloca-se a disposição dos 

Secretários, quando votamos, votamos com consciência e responsabilidade; critica a 

gestão do ex-prefeito, Aníbal Moacir, que entregou a cidade com inúmeras dívidas; 

agradece a todos. O Secretário Municipal de Segurança Pública, Nestor Pedro 

Schwertner, saúda o Senhor Presidente, o Secretário Municipal da Fazenda, 

Eduardo Peters, os Vereadores e a Vereadora; destaca a grave situação financeira do 

país; comenta que a situação se agravou com a pandemia; lamenta que o momento 

que vivemos hoje, de crise econômica e social; nos últimos 15 anos, é o menor 

endividamento do município; cumprimenta a administração municipal, é próximo do 

maior orçamento regional; elogia a equipe da secretaria da fazenda; questiona se na 

perspectiva do bicentenário da imigração alemã, o que esperamos da nossa cidade; 

precisamos fazer a diferença; espera que 2022, seja melhor para a nossa cidade. O 

Secretário Eduardo Peters, responde que trabalha para equilibrar as contas do 

município, pois as mesmas influenciam a qualidade de vida da nossa cidade. O 

Vereador Rafael de Souza passa a palavra ao Vereador Gabriel Dias, que respeita as 

opiniões do Secretário da Fazenda, mas lembra de como foi deixada a administração 

anterior a este governo, para o governo do ex-prefeito Aníbal Moacir, com inúmeras, 

dívidas, pois era servidor na época; destaca que dentro das suas possibilidades 

espera buscar recursos para o nosso município, como foi a emenda que conseguiu o 

Hospital Centenário; pede também que os projetos sejam devidamente detalhados 

quando enviados ao Poder Legislativo, pois poderão aprovar com tranqüilidade; quer 

que São Leopoldo cresça. O Secretário Municipal de Obras, Geraldo Passos, 

cumprimenta a todos e agradece a contribuição de todos; responde às criticas do 

Vereador Gabriel Dias.  Não havendo mais nada a tratar, o Senhor Presidente 

encerra a presente Audiência Pública, agradecendo a presença de todos. E para 

constar, foi lavrada a presente Ata, que após lida e aprovada será assinada pelos 

membros da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento, Economia e 

Planejamento..........................................................................................................      

 



 


