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ATA Nº 3952 

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

horas e trinta minutos, 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 076/2022, 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 2023 – 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. Essa Audiência Pública foi 

apresentada de forma virtual pelo Assessor Contábil da Prefeitura Municipal Senhor Éder 

Knob. Primeiramente, o Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças Vereador Dariano 

Agostino Guth declarou aberta a presente Sessão Plenária Especial, invocando a proteção de 

Deus e registrou a presença dos seguintes Vereadores: Alcino Rui Kohlrausch, Sandra Mary 

de Almeida Mattjie, Marlei Ines Ritterbusch e Salete Maria Damer do Progressista; Aldredo 

Manoel Koachchann do PSDB; Dariano Agostino Guth do MDB; Kelvin Luís Schuh do PTB, e 

registrou a ausência dos Vereadores Maico Roberto Hermes do PDT e Gilmar Castanho do 

Progressistas. Dando prosseguimento aos trabalhos, o Presidente da Comissão de 

Orçamento e Finanças Vereador Dariano Agostino Guth, cumprimentou o Sr. Éder Knob, e 

de imediato concedeu a palavra para ao Assessor Contábil Sr. Éder Knob, para apresentar de 

forma virtual o Projeto de Lei nº 076/2021 que “Estima a receita e fixa o valor das despesas 

do Município de Chapada-RS, para o Exercício Financeiro de 2023 – Lei Orçamentária Anual 

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

após apresentou as tabelas de projeções de receitas e despesas para o ano de 2023 (dois mil 

e vinte e três), bem como a estimativa da receita corrente líquida que ficou em R$ 

53.877.350,00 (cinquenta e três milhões, oitocentos e setenta e sete mil, trezentos e 

cinquenta reais). Disse que o limite de gastos com pessoal, ficou o limite de alerta 

estabelecido para o Poder Executivo em R$ 26.184.392,10 (vinte e seis milhões, cento e 

oitenta e quatro mil, trezentos e noventa e dois reais, com dez centavos) e para o Poder 

Legislativo em R$ 2.909.376,90 (dois milhões, novecentos e nove mil, trezentos e setenta e 

seis mil, com noventa centavos). Também foi apresentada a tabela das dívidas, a estimativa 

de resultado primário e nominal, as metas fiscais, metas anuais do RPPS, a evolução do 

patrimônio líquido, a origem da aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos, 

avaliação da situação atuarial do RPPS, estimativa e compensação da renúncia de receita, a 

margem de expansão das despesas de caráter continuado, demonstrativo de riscos fiscais e 

providências e o relatório de projeções para as despesas com as respectivas naturezas para 

o ano de 2023 (dois mil e vinte e três), que ficou estimadas e fixada em R$ 64.220.117,57 
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(sessenta e quatro milhões, duzentos e vinte mil, cento e dezessete mil, com cinquenta e 

sete centavos), conforme projeções e histórico de anos anteriores. Durante a Audiência 

Pública os Vereadores foram questionando o Assessor Contábil esclarecendo as dúvidas com 

relação ao Projeto em apresentação.  Concluídas as explanações o Presidente da Comissão 

de Orçamento e Finanças agradeceu a explanação 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 20 de dezembro 2022. 

 

 

               Gilmar Castanho                                                   Dariano Agostino Guth 

Presidente do Poder Legislativo              Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças 

 
 

 

 


