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ATA DA 9a AUDIÊNCIA PÚBLICA DE 2021

Às 14h13 do dia 10 de setembro de 2021, no Auditório Vereador José
Nantala Bádue da Cãmara Municipal da Estância de Bragança Paulista, localizada à
Praça Hafiz Abi Chedid, 125, teve início a 9a audiência pública do corrente
exercício, convocada pelo Edital n° 103/2021, para debates com a população
acerca das seguintes matérias: PROJETO DE LEI N° 53/2021, de autoria do
prefeito Jesus Adib Abi Chedid, que dispõe sobre abertura de crédito adicional
especial e dá outras providências; e PROJETO DE LEI N° 55/2021, de autoria do
prefeito Jesus Adib Abi Chedid, que dispõe sobre a alteração do Anexo VII, da Lei
Municipal n° 4.733, de 7 de julho de 2020, e dá outras providências. Os trabalhos
foram presididos pelo vereador Marco Antonio Marcolino, que inicialmente registrou
o recebimento, por meio dos ofícios CM — nos 406 e 407/2021, de Substitutivos aos
referidos projetos, ressalvando que esses materiais não alteram substancialmente
os textos. Foi registrada a presença do vereador Marcos Roberto dos Santos, dos
senhores Luciano Aparecido Lima, Secretário Municipal de Finanças, Adilson
Moreira Condesso, Secretário Municipal da Educação, André Monteiro, Secretário
Municipal de Obras, Mauro Aparecido Garcia Banhos, Chefe de Divisão de
Assuntos Parlamentares, e da Sra. Valdênia Lugli de Souza, do Departamento
Financeiro da Câmara. Dando início aos trabalhos, o presidente Marco Antonio
Marcolino leu a justificativa do Projeto de Lei n° 53/2021. Convidado a fazer uso da
palavra, o secretário Luciano explicou que o projeto trata da criação de crédito
especial, ou seja, criação de rubricas orçamentárias para investimentos nas áreas
da Educação, Meio Ambiente e Cultura e Turismo. Detalhou que se trata de reserva
orçamentária para possível futura desapropriação, sendo que o valor que consta no
projeto é uma estimativa baseada no valor venal do imóvel. Esclareceu que os
responsáveis pelo imóvel também podem apresentar laudo técnico para estudos e
verificação daquilo que é melhor para ambas as partes, principalmente para o Poder
Público que irá preservar um imóvel de grande importância para o município.
Indagado pelo vereador Marcolino, informou que a fonte será de recursos próprios e
constitucionais, entre eles o Imposto sobre Transmissão Bens Imóveis (ITBI), que
devido à alta do mercado imobiliário, já ultrapassou em sete milhões de reais a
previsão do ano, e o aumento do índice de Participação dos Municípios, uma vez
que valores referentes ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de
Serviços (ICMS) têm vindo além do esperado. Respondendo questionamento do
vereador Marcolino sobre o valor da reserva orçamentária, informou que 6 milhões
se referem à Secretaria Municipal da Educação, 500 mil reais à Secretaria Municipal
de Cultura e Turismo e os outros 500 mil reais à Secretaria Municipal do Meio
Ambiente. Tendo o vereador Marcos Roberto indagado sobre a finalidade do
imóvel em questão, o secretário Adilson expôs que a Secretaria Municipal da
Educação ocupa atualmente um imóvel alugado e que ter uma sede própria seria a
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concretização de um sonho, uma vez que centralizaria todos os setores dessa
secretaria no mesmo local, algo que facilitaria o gerenciamento e a administração
dos recursos públicos. Detalhou que várias atividades dessa secretaria são
desenvolvidas em outras localidades, em imóveis locados e distantes da sede atual.
Sobre o imóvel em questão, disse ser o antigo Preventório, onde se pretende
instalar a sede da Secretaria Municipal da Educação aliada à recuperação da
edificação, dada a sua importância histórica e cultural para o município, a exemplo
do Centro Cultural recentemente entregue à população. Considerou importante
aproveitar o momento oportuno em termos de arrecadação para fazer a reserva
orçamentária ora em apreciação. Mencionou que o local, além de concentrar toda a
estrutura educacional, possui condições de abrigar as outras duas secretarias, a de
Cultura e Turismo e a do Meio Ambiente, destacando que a proximidade com o
Paço Municipal também é um fator positivo. Ainda sobre indagações do vereador
Marcos Roberto, o secretário Adilson declarou que futuramente poderá ser
realizado estudo sobre a ligação do espaço físico entre o imóvel do antigo
Preventório e o Paço Municipal. O secretário Luciano expôs que inicialmente será
feita a desapropriação com a reserva orçamentária que consta no projeto e que na
Lei Orçamentária Anual (LOA) para 2022 constarão os recursos para a restauração
do imóvel na rubrica de Obras e não como ação específica, para não engessar o
Orçamento. Detalhou que embora estejam previstos recursos próprios, o prefeito
Jesus e o deputado Edmir Chedid farão gestões em busca de recursos estaduais
para a restauração do imóvel. O secretário Adilson falou sobre reforma e
construção de novas escolas e informou que a Secretaria Municipal da Educação,
caso não ocorram mudanças significativas na arrecadação, tem condições de
acrescentar esse serviço dentro dos 25% a ela cabíveis, sem deixar de fazer
nenhuma das ações já previstas e programadas no Plano de Governo. O secretário
Luciano Informou que a desapropriação ainda está em negociação com os
responsáveis pelo imóvel. Complementando, o secretário André explicou que o
imóvel, incluindo o prédio, pertence à Associação dos Filhos de Tuberculosos,
entidade com sede na cidade de São Paulo e mantida por religiosos. Tendo o
vereador Marcos Roberto perguntado sobre o terreno nessa localidade onde
tempos atrás se pretendeu implantar um loteamento, o secretário André esclareceu
que esse empreendimento é em outra parte do terreno que é bastante extenso.
Detalhou que a desapropriação ora citada abrange apenas o prédio e uma parte da
área total, com mais ou menos 15 mil metros, com urna construção de 4.500 metros
quadrados. O presidente Marcolino considerou importante registrar que o projeto
ora em apreciação dispõe sobre reserva de recurso para que a Prefeitura
futuramente possa fazer a desapropriação. O vereador Marcos Roberto considerou
importante o Executivo ter a iniciativa de recuperar um patrimônio histórico do
município, bem como concentrar várias secretarias nas proximidades da Prefeitura,
algo que, segundo ele, dará mais fluidez no atendimento à população. Disse lhe
preocupar a situação do aluguel do imóvel atualmente ocupado pela Secretaria
Municipal da Educação, que é uma fonte de recurso para o Serviço Assistencial de
Acolhimento Institucional (Sarna). O secretário Adilson disse acreditar que o Sarna
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não ficará desassistido, pois a Administração estudará outras possibilidades, e
lembrou que esse imóvel recebeu muitas melhorias. O vereador Marcolino
considerou que a desapropriação afasta qualquer especulação imobiliária que
possa haver, haja vista a localização privilegiada do imóvel que se pretende
desapropriar. Destacou o fato de a pretensa desapropriação ser feita com recursos
próprios, sem necessidade de empréstimo. Na sequência, foi registrada a presença
do Dr. Tiago José Lopes, Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos. Com a
palavra, o secretário André explicou que na avaliação do imóvel foi considerado
tanto o tombamento como a localização. Lembrou que o tombamento estabelece
uma série de intervenções que podem e outras que não podem ser feitas. "O valor
que está sendo previsto aqui é uma fração do que valeria um imóvel naquela região
se não houvesse tombamento... o imóvel ali, vamos dizer, é um dos locais mais
valorizados da cidade, aquela região", complementou o secretário. Afirmou que já
está considerada essa depreciação do imóvel em razão do tombamento, tanto em
relação ao terreno como à construção ali existente. Mencionou que tudo isso será
alvo de negociação futura com os proprietários da área. Marcolino comentou que
quando se trata de aquisição de propriedade pertencente a entidade sem fins
lucrativos há os compromissos de estatuto e regras burocráticas que podem
"segurar" um pouco a negociação. O secretário Luciano esclareceu que o recurso
está totalmente reservado nas contas da Prefeitura, destacando que o prefeito
Jesus se preocupa bastante com a questão do dinheiro em Caixa para possibilitar o
desembolso. "E um patrimônio bragantino que fica para o povo, com o dinheiro do
próprio povo", declarou. Em seguida, foi colocado em apreciação o Projeto de Lei
n° 55/2021, que dispõe sobre a alteração do Anexo VII, da Lei Municipal n° 4.733,
de 7 de julho de 2020, e dá outras providências. Na leitura da justificativa do projeto,
foi mencionado que a alteração proposta é "medida necessária a fim de que os
valores pertinentes às Remissões de Débitos possam ser atualizados, com o
objetivo de sanear todas as referidas remissões autorizadas e pendentes junto à
municipalidade". O presidente Marcolino complementou dizendo que se trata de
alteração do Anexo VII da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para tratar de
remissões solicitadas por munícipes que estão em dificuldade financeira para saldar
débitos junto à municipalidade. O secretário Luciano explicou que a remissão de
débito é um dos institutos da Renúncia de Receita prevista da Lei Federal n° 4.320,
de 1964, com regulamentações da Lei de Responsabilidade Fiscal, artigos 14 a 16.
Recordou que, de acordo com documento recebido por ocasião da posse do
Prefeito em janeiro de 2017, o município tinha uma dívida de 29 milhões de reais.
Mencionou que posteriormente foi verificado que esse valor correspondia a dez por
cento da dívida real, ou seja, na verdade era uma dívida de mais de 200 milhões de
reais, que foi saneada ao longo dos quatro anos do mandato anterior. Explicou que,
diante dessa situação, as remissões de débitos foram deixadas para momento
oportuno em que a Receita comportasse essa baixa. Disse ter sido feito um trabalho
muito grande, sob a orientação do Prefeito e do Vice-Prefeito e envolvendo várias
secretarias municipais, para que se pudesse chegar em 2021com possibilidade de
fazer a remissão de débitos ora pretendida. Lembrou que em 2020 foi previsto no
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Anexo VII da LDO um valor que comportasse o que era possível naquele momento
e agora com o aumento da arrecadação abriu-se a possibilidade de conceder
remissão a outros pedidos que aguardam há algum tempo, tudo isso mediante
parecer jurídico e avaliação econômicofsocial das famílias solicitantes. Mencionou
que remissão é o instituto do perdão da dívida, tanto do principal como dos juros,
multa e correção monetária. Lembrou que nos últimos anos foi feito o Programa de
Recuperação Fiscal (Refis), sendo que o de 2017 angariou 18 milhões de reais,
com 6 milhões entrando nesse mesmo ano e o restante parcelado em até 24 vezes.
Acrescentou que o Refis de 2019 arrecadou 34 milhões de reais, sendo que 48% da
arrecadação e parcelamentos foram feitos de forma eletrônica, num momento em
que vários países já enfrentavam a pandemia do Covid-19. Referindo-se aos
atendimentos virtuais, lembrou que em abril de 2020 foi formalizado o aplicativo
"Cidadão Bragantino" que já vinha funcionando há algum tempo e que atualmente
disponibiliza mais de 256 serviços. Registrou que há também um Call Center de
atendimento à população. Ainda sobre a concessão de remissão, disse ser o
momento oportuno, visto que está ocorrendo excesso de arrecadação de ICMS e de
ITBI, bem como sendo atingidas metas de arrecadação do IPTU, uma vez que a
população acredita na Administração e vem pagando os tributos em dia,
possibilitando assim investimentos com recursos próprios. Citou que em 2018 foi
feito financiamento para aquisição de maquinário, equipamentos e veículos e em
2019, outro financiamento para reforma dos dois museus e do Paço Municipal e
aquisição de equipamentos e máquinas pesadas, como a acabadora de asfalto.
Informou que há mais de 60 milhões reservados no Caixa da Prefeitura para
investimentos. Diante do exposto, disse ser o momento oportuno de garantir para as
famílias solicitantes um benefício previsto em lei e que não trará prejuízo para os
cofres públicos municipais. Referindo-se aos dados do Anexo que acompanha o
projeto, o presidente Marcolino perguntou se os 2 milhões e 200 mil reais é o valor
que será agregado ao Orçamento para contemplar mais remissões. O secretário
Luciano confirmou lembrando que o restante já estava previsto. Tendo o vereador
Marcos Roberto perguntado se haverá Refis em 2021, o secretário disse haver
estudo em andamento sobre o montante da Divida Ativa, bem como sobre os Refis
de anos anteriores, lembrando que os últimos parcelamentos se encerram em
dezembro de 2021. Na sequência, foi registrada a presença da Sra. Nádia
Zacharczuk, Secretária Municipal do Meio Ambiente. O vereador Marcolino
perguntou ao secretário como o município justifica a questão da Renúncia de
Receita decorrente das reduções previstas nos Refis. O secretário Luciano
explicou que, de acordo com o Tribunal de Contas do Estado e a Lei de
Responsabilidade Fiscal, a Dívida Ativa tem que ser cobrada. Expôs que muitas
dessas dívidas ocorrem porque o cidadão não tem realmente condições de pagar e
a dívida fica por anos acumulando juros, correção monetária e multa, e acabam
gerando cobranças judiciais, que trazem prejuízos tanto para o município como para
o contribuinte que podem ter seus bem tomados. Destacou que os gestores
públicos não podem deixar passar de cinco anos e a dívida prescrever, sob pena de
responderem por isso perante a Lei de Responsabilidade Fiscal. Explicando que,
ATA DA 9a AUDIÊNCIA PÚBLICA DO EXERCÍCIO DE 2021
4

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA

dentro de cinco anos a dívida é cobrada de forma administrativa, disse que o Refis
é o momento em que há a possibilidade de ajustar a conta do munícipe que se
encontra com problemas financeiros e a arrecadação do município. Esclareceu que
a remissão é o perdão da dívida, já a anistia se refere à redução de juros, correção
monetária e multa. Reafirmou que um possível Refis encontra-se estudo pelo
Executivo para que se possa elaborar projeto que atenda a comunidade e que a
Prefeitura possa reverter os recursos em investimentos. Após o vereador Marcos
Roberto dizer que a redução de encargos não caracteriza Renúncia de Receita, o
secretário corroborou essa afirmação dizendo que no caso do Refis não caracteriza
Renúncia de Receita porque não há redução do valor principal . O vereador falou
sobre anseio e preocupação de cidadãos que o procuram dizendo que não
conseguiram honrar seus compromissos em razão das dificuldades decorrentes da
pandemia. Considerou que seria uma boa notícia para a população um novo Refis,
o qual também daria ao Executivo uma previsão de arrecadação mesmo que de
forma parcelada. O secretário Luciano disse que a Administração também pensa
dessa forma e por isso está fazendo um estudo aprofundado sobre o assunto. O
presidente Marcolino, dirigindo-se à secretária Nádia, informou que anteriormente
foi apreciado o Projeto de Lei n° 53/2021, que trata de reserva de recursos para
possível desapropriação e que contempla também a secretaria comandada por ela.
A secretária Nádia disse ser mais um excelente projeto da Administração Municipal
para reviver um imóvel tão importante que irá agregar muito no que diz respeito à
paisagem do município. Destacou a importância de todo o complexo que se
pretende instalar nas proximidades do Paço Municipal, mencionando o
fortalecimento das parcerias já existentes entre as secretarias municipais da
Educação, Meio Ambiente e Cultura e Turismo. Referindo-se a indagação do
vereador Marcolino sobre a existência de Áreas de Preservação Permanente (APP)
no local, respondeu que estão sendo feitas análises. Convidado a fazer uso da
palavra, o secretário Tiago disse que os projetos ora em análise são resultados da
boa gestão realizada, visto que com recursos o município consegue avançar em
áreas importantes além daquelas já estabelecidas, como, por exemplo, a remissão
de débitos e desapropriação de imóvel. Agradeceu à Câmara o apoio à
municipalidade e declarou que os dois projetos são benéficos para a população
como um todo. Em seguida, foi registrada a presença do Dr. Romeu Pinori Taffuri
Júnior, do Departamento Jurídico da Casa. Nas considerações finais o secretário
Adilson agradeceu a oportunidade e colocou-se à disposição para esclarecimentos.
Reafirmou a importância da proposta que prevê condições de as secretarias da
Educação, Meio Ambiente e Cultura e Turismo fortalecerem ainda mais as parcerias
entre elas, beneficiando sobremaneira os alunos da rede municipal de ensino. Citou
intenção de ampliar e retomar o programa "Visitando o Poder Público Bragantino"
que contempla visitas ao Paço Municipal, aos museus e ao Centro Cultural e
futuramente, se tudo der certo, também o espaço do antigo Preventório. Sobre a
pretendida desapropriação, disse esperar que o Prefeito e a equipe da
Administração Municipal obtenham êxito na negociação que, opinou, não será fácil.
O vereador Marcos Roberto parabenizou o Executivo pela iniciativa e disse ser
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importante saber que a Prefeitura tem Caixa num momento de crise provocada pela
pandemia. Disse acreditar que o georreferenciamento também colaborou com o
equilíbrio do Orçamento. Mencionou que o Produto Interno Bruto (PIB) do Estado
vem crescendo e com isso haverá aumento do repasse do ICMS. Considerou
importante aproveitar essa boa fase, a exemplo do que ocorreu com a
desapropriação de área nas proximidades da Rua Pedro Splendore, destacando
que a iniciativa deu mais fluidez ao trânsito e mudou o visual daquela região.
Mencionando a importância de apoio ao desenvolvimento econômico, registrou ter
protocolado indicação sugerindo estudos de redução do ISS para empresas digitais,
como forma de atrair esses empreendedores e aumentar a arrecadação. Falou
também sobre a possibilidade de o município adquirir e restaurar outros patrimônios
históricos, opinando que tais iniciativas são muito positivas e contribuem com a
cultura e a preservação da história do município. No encerramento, o presidente
Marco Antonio Marcolino agradeceu aos secretários e à secretária a presença e
os esclarecimentos prestados, bem como ao Sr. Mauro Garcia e aos servidores da
Casa o apoio. Explicou que os referidos projetos passarão pelas comissões
permanentes e posteriormente serão discutidos e votados em Plenário. Sem outras
alhos foram encerrados às 15h09. De tudo o que houve, eu,
manifes
Thereza Paula de Moraes Lugli, Assistente de Gestão
Legislativa A, avrei a presente ata, revisada por (Virm
Marcelo Martins, Especialista em Gestão Legislativa, que, lida e considerada
conforme, vai assinada pela presidente da audiência. Durante a audiência foi
registrada a presença momentânea do vereador Natanael Ananias e da Sra. Maria
Izilda Magalhães. Também foi registrado que o ex-vereador Ditinho Bueno do Asilo
acompanhava os trabalhos pelas redes sociais. Para constar, assessoraram os
trabalhos os servidores Thereza Paula de Moraes Lugli, do Departamento
Legislativo, e Kleber de Oliveira Murça, do Departamento de Comunicação
Institucional. Casa do Poder Legislativo, 14 de setembro de 2021.

MARCO ONIO MARCOLINO
Presidente da audiência pública
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