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ATA DA 39a SESSÃO SEMANAL DA COMISSÃO DE
FINANÇAS, ORÇAMENTO, OBRAS, SERVIÇOS
PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO URBANO — CFO
DATA DE REALIZAÇÃO: 27 DE OUTUBRO DE 2021

Às 13h34 do dia 27 de outubro de 2021, no Auditório Vereador José
Nantala Bádue da Câmara Municipal da Estância de Bragança Paulista,
localizada na Praça Hafiz Abi Chedid n° 125, com a presença dos vereadores
Fabiana Alessandri, presidente, Tião do Fórum, vice-presidente, Fábio
Nascimento e Rita Leme, membros, foram declarados abertos, sob a
presidência do primeiro, os trabalhos da 39a sessão da Comissão de Finanças,
Orçamento, Obras, Serviços Públicos e Desenvolvimento Urbano no exercício.
O vereador Marco Leitão chegou no decorrer dos trabalhos. Foi registrada a
presença da presidente da Casa, Gislene Cristiane Bueno, do vereador Marco
Antonio Marcolino, do secretário municipal de Finanças, Luciano Aparecido de
Lima, do chefe da Divisão de Assuntos Parlamentares, Mauro Aparecido
Garcia Banhos, do assessor de gabinete da Secretaria Municipal de Educação,
Sérgio José Fagundes Júnior, e da chefe da Divisão de Receita, Martha Nardy
Marzagão. Cumpriu-se a seguinte pauta: 1 Deliberação de atas de sessões
anteriores: Foi aprovada por unanimidade, sem manifestações, a ata da 38a
sessão semanal desta comissão, realizada em 20 de outubro de 2021; 2
Audiência Pública: Realização da 12a Audiência Pública para debates com a
população acerca do PROJETO DE LEI N° 63/2021, do Executivo Municipal,
que estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro
de 2022 em R$ 652.819.728,00 (seiscentos e cinquenta e dois milhões,
oitocentos e dezenove mil, setecentos e vinte e oito reais) de Receitas Líquidas
e dá outras providências. A presidente Fabiana Alessandri fez as saudações
iniciais, destacou a importância do projeto e agradeceu a presença do
secretário municipal de Finanças. Explicou que as suas dúvidas já foram
sanadas na primeira audiência pública e passou a palavra à diretora do
Departamento Financeiro da Casa, Valdênia Lugli de Souza, que disse ter
analisado a peça e verificado a necessidade de se fazer algumas correções em
termos de redação. Quanto ao conteúdo, afirmou que está de acordo com a lei
e que atende aos índices estabelecidos pela Constituição Federal no que se
refere às aplicações em saúde e educação, despesas com pessoal e
percentual de suplementação. Ato contínuo, o vereador Marco Antonio
Marcolino fez uso da palavra, desculpou-se por não ter participado da primeira
audiência pública e destacou que o orçamento é o principal projeto que passa
pela Casa, visto que determina o que vai ser feito no município em termos de
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despesas. Disse que fica feliz de ver que o acompanhamento e a execução do
orçamento de 2021 estão a contento, até porque não se ouve reclamações de
atraso no pagamento de salários ou de fornecedores, e destacou que, hoje, a
maior empregadora da cidade e da região é a Prefeitura, de modo que os
pagamentos em dia refletem de forma importante no mercado e na economia
locais. Destacou também que esse ano não houve reajuste para os servidores
municipais em razão da lei federal proibitiva, mas que no próximo essa questão
será trabalhada, e observou que, ao contrário do Governo Federal que sinaliza
dar um calote nos precatórios, Bragança Paulista vai seguir com os
pagamentos, porque tem um orçamento razoável e todo o apoio da Câmara
Municipal para manter essas questões em dia. Para finalizar, disse que vai
estudar com o Departamento Financeiro da Casa as diferenças entre os
orçamentos de 2021 e 2022 e pediu ao secretário para falar sobre o processo
de construção do projeto, incluindo as audiências públicas com a participação
dos conselhos municipais. O secretário Luciano Aparecido de Lima explicou
então que o projeto procura atender todas as demandas em termos de
legislação, utilizando como base a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2022,
e que foram realizadas seis audiências públicas para discuti-lo, quatro delas
temáticas nas secretarias municipais de Educação, de Saúde, de Ação e
Desenvolvimento Social e, pela primeira vez, de Cultura e Turismo. Registrou
que os conselhos participaram desses encontros e que o principal foco foi o
atendimento do Plano de Governo aprovado nas urnas. Afirmou também que
grande parte dos tributos que foram colocados está dentro de uma previsão
real e que, conforme exige o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o
percentual de suplementação de 7,5% se encontra abaixo da inflação, que hoje
está em 10,25%. Ainda com a palavra, destacou que, para o Imposto Predial e
Territorial Urbano - IPTU, foi feita previsão com base no lançamento das
residências existentes no município, já descontando os benefícios fiscais que
se encontram no Anexo VII da LDO, que visam atrair empresas para o
município. Falou também do aumento no índice de Participação dos Municípios
- IPM, que vai trazer mais recursos do Imposto sobre Operações relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação — ICMS para a cidade,
principalmente para as áreas de educação e saúde, que têm percentuais
mínimos a serem aplicados com base na receita corrente líquida, e afirmou que
os recursos do Fundo de Manute~ Desenvolvimento da Educação Básica
- Fundeb, bem como outros recursos vinculados, incluindo as emendas
:,conquistadas pelo deputado estadual Edmir Chedid, também se encontram
dentro da peça. Por fim, comentou sobre o acréscimo no montante destinado
ao Programa Emergencial de Auxílio-Desemprego e Qualificação Profissional,
que está em execução, disse que a folha de pagamento e o décimo terceiro
dos servidores municipais já estão reservados até o final do ano e destacoU
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que o recurso que está entrando nesse momento passa a ser excesso de
arrecadação, possibilitando novos investimentos na cidade. Comentou ainda
que Bragança Paulista é a 25a cidade do Estado de São Paulo com melhor
gestão fiscal e a 540a em nível federal, considerando os 5545 municípios
brasileiros, o que demonstra o bom trabalho que vem sendo feito pela atual
Administração com o apoio do deputado estadual Edmir Chedid. Dando
continuidade, o assessor Sérgio José Fagundes Júnior fez uso da palavra e
comentou que a fatia a mais que será repassada para a área de educação,
graças ao aumento na arrecadação, vai ajudar a garantir recursos para a
merenda escolar, cujos gastos chegam a 17 milhões de reais, transporte
escolar, com a dotação já alocada na Lei Orçamentária Anual - LOA,
valorização dos profissionais e para todas as outras ações da pasta, incluindo a
contratação de serviços de terceiros, educação digital e projetos de escola
integral. Disse que as creches novas também já estão contempladas no
orçamento e que o Conselho Municipal de Educação - CME, o Conselho de
Alimentação Escolar - CAE e o Conselho de Acompanhamento e Controle
Social do Fundeb - CACS participaram das audiências, aprovaram a peça e
assinaram as atas. Novamente com a palavra, o secretário Luciano Aparecido
de Lima falou da importância de dar essa abertura para que os conselhos se
manifestem, acrescentou que essa questão das atas foi uma sugestão do
vereador Marco Antonio Marcolino e disse que as cópias foram juntadas ao
projeto. A presidente Fabiana Alessandri aproveitou o ensejo para destacar
que o presidente do Conselho Municipal de Turismo - Comtur participou da
primeira audiência pública e também comentou sobre a aprovação do
orçamento. O vereador Marco Antonio Marcolino falou então que as atas
deixam o processo mais transparente e destacou a importância de se dar voz
aos conselhos, que estão vendo de perto o que acontece no município e
podem dar suporte às secretarias. Disse também que é complicado questionar
a divisão de recursos por pasta porque o Prefeito é quem vai executar tudo isso
e sabe quais as áreas que mais necessitam de investimento. Ao firi
assegurou que a Comissão de Justiça, Redação, Defesa do Meio Ambiente e
do Consumidor - CJR vai tratar da parte de redação do projeto e registrou seus
agradecimentos, avultando a importância da Secretaria Municipal de Finanças.
Encerrada a discussão, a presidente Fabiana Alessandri agradeceu ao
colega, ao secretário e à equipe de Finanças, afirmou que o orçamento está
bastante arrojado em relação aos anos anteriores e disse que, com todas as
explicações, ciente da participação dos conselhos e com o respaldo da
assessoria financeira da Casa, fica muito tranquila para votá-lo. Fez um breve
resumo do que o secretário apresentou, parabenizando-o por esse grande
trabalho, e enviou o seu abraço ao Prefeito. O secretário Luciano Aparecido
de Lima também registrou seus agradecimentos, colocou-se à disposição e
comentou que o Prefeito é arrojado e inovador e pede para que os secretários
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sigam por esse mesmo caminho; 3 Análise de matérias em trâmite: 3.1 Em
regime especial, com prazo do relator até 21/10/2021 e da comissão até
5111/2021: 3.1.1 PROJETO DE LEI N° 63/2021, do Executivo Municipal, que
estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de
2022 em R$ 652.819.728,00 (seiscentos e cinquenta e dois milhões, oitocentos
e dezenove mil, setecentos e vinte e oito reais) de Receitas Líquidas e dá
outras providências. A relatora Rita Leme registrou parecer favorável e leu o
seu relatório, afirmando que o orçamento do município de Bragança Paulista
para o exercício de 2022 teve um aumento de 19,37% em relação ao exercício
anterior e que a peça orçamentária autoriza o Poder Executivo a abrir créditos
adicionais suplementares até o limite de 7,5% (sete inteiros e cinco décimos
por cento), em absoluta consonância com as prescrições constitucionais e nos
moldes da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964. Disse também que
foram apresentadas as fontes de receita e a divisão das despesas por órgão de
governo, função, programas, subprogramas, projetos e atividades,
contemplando as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes
Orçamentárias - LDO. Destacou que a peça cumpre o que preconiza a
legislação no que diz respeito às aplicações em saúde - mínimo de 15% da
receita corrente líquida - e educação — mínimo de 25% da receita corrente
líquida -, com investimentos nessas duas áreas que chegam a 23,35% e
25,01%, respectivamente, e registrou que as despesas com pessoal, que
correspondem a 35,84%, também estão abaixo dos limites prudenciais. Por fim,
afirmou que a proposta orçamentária está de acordo com os conteúdos
exigidos pelo artigo 165 da Constituição Federal, pela Lei Federal n° 4.320/64 e
também com os conteúdos introduzidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal n°
101/00 e demais Portarias Interministeriais. A presidente Fabiana Alessandri
cumprimentou a relatora, afirmando que o parecer está bem completo, e
passou a palavra ao edil Fábio Nascimento, que saudou a todos e perguntou
se os benefícios fiscais concedidos às empresas que vierem a se instalar no
município estão bem atrativos, como ocorre na cidade de Extrema. Em
resposta, o secretário Luciano Aparecido de Lima afirmou que a lei que trata
dessa questão, de 2019, é bem arrojada e traz percentuais de incentivo que
são possíveis dentro do Estado de São Paulo. Explicou que algumas alíquotas,
como o ICMS, mudam de um estado para outro e disse que, para cada
benefício pretendido, é feito um estudo de impacto econômico-financeiro.
Novamente com a palavra, o vereador Fábio Nascimento comentou que
algumas cidades estã-6-oferecendo isenção da tarifa de ônibus para pessoas
com mais de 60 anos e questionou se isso afetaria de forma significativa o
orçamento municipal e se já vem sendo feito algum estudo a respeito. O
secretário Luciano Aparecido de Lima respondeu que, havendo a
possibilidade e uma demanda nesse sentido, a Secretaria Municipal de
Mobilidade Urbana, gestora do contrato com a empresa responsável peia"
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transporte público, pode elaborar um estudo técnico, embasado, que vai
demonstrar os impactos sobre o orçamento da empresa e da Prefeitura. Disse
que até o momento não recebeu nenhum indicativo de que esse material já
esteja sendo elaborado. O mesmo vereador, Fábio Nascimento, perguntou se
ainda existe tempo hábil para incluir a Marcha para Jesus no orçamento do
próximo ano e o secretário Luciano Aparecido de Lima respondeu que todos
os eventos têm que ser alinhados junto à secretaria competente e que o chefe
da Divisão de Assuntos Parlamentares, Mauro Aparecido Garcia Banhos, pode
ajudá-lo nesse sentido. Para complementar, o vereador Marco Antonio
Marcolino observou que o evento tem que estar previsto em lei e constar no
calendário anual do município. A presidente Fabiana Alessandri informou que
a Marcha para Jesus já consta. O edil Marco Antonio Marcolino seguiu
explicando que os eventos são colocados de forma genérica dentro da peça
orçamentária e que o Prefeito decide quais serão realizados, com base nos
investimentos necessários e no retorno à sociedade. Sobre a briga fiscal, disse
que o Governo Federal está tentando aprovar uma Proposta de Emenda à
Constituição - PEC para que todos os estados tenham a mesma alíquota, que
hoje é de 18% em São Paulo - SP e 12% em Minas Gerais - MG, e mencionou
outros aspectos que favoreceram a industrialização na cidade de Extrema,
como a duplicação da Rodovia Fernão Dias somada à preocupação do
Governo de Minas Gerais em preparar a divisa com distritos industriais, as leis
ambientais, o corpo sindicalista menos atuante do que em São Paulo e a
inexistência de piso salarial determinado. Sobre a questão de emprego, disse
que esteve no Posto de Atendimento ao Trabalhador - PAT e pôde perceber
que Bragança Paulista tem oferecido muitas oportunidades, mas que nem
sempre as pessoas têm interesse, tanto que o local estava vazio. Para
encerrar, disse que o Executivo está oferecendo, além de outros benefícios'
fiscais, 16 excelentes terrenos para a instalação de empresas e que os 26
interessados que participaram do chamamento público e enviaram suas
propostas estão aguardando a análise da Secretaria Municipal de Governo,
Desenvolvimento Econômico e Inovação. Alegou que, com isso, mais de mil
vagas de emprego serão abertas na cidade, em uma conta bem pessimista, e
disse que é importante ampliar a divulgação em cima dessas ações.
Novamente com a palavra, o vereador Fábio Nascimento perguntou se os
servidores municipais terão aumento salarial no próximo ano e o secretário
Luciano Aparecido de Lima respondeu que já estão sendo feitos estudos
nesse sentido, até porque em 2021 não foi possível conceder nenhum reajuste
em razão da Lei Complementar Federal n° 173/2020, que suspendeu, por
conta da pandemia, qualquer tipo de vantagem em cima da folha de
pagamento. O mesmo vereador, Fábio Nascimento, falou do acréscimo no
montante destinado ao Programa Emergencial de Auxílio-Desemprego e
Qualificação Profissional e perguntou se também haverá reajuste no valor que
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os beneficiários recebem. O secretário Luciano Aparecido de Lima deu
resposta negativa, afirmando que houve esse aumento no repasse para poder
honrar com as 1500 vagas que o programa oferece e que ainda não foram
totalmente preenchidas. Lembrou que as pessoas recebem mil reais mensais,
além da cesta básica, do vale-transporte e da qualificação profissional, e
ressaltou que esse benefício tem sido muito importante nesse momento de
pandemia. Falou também da retomada gradativa da economia, contou que o
Produto Interno Bruto - PIB do Estado cresceu 7% nesse primeiro semestre em
relação ao anterior e mencionou o aumento na arrecadação com o ICMS,
explicando que 50% vai para o Governo Federal, 25% fica para o Estado e
25% é rateado entre os 645 municípios. Reforçou que, graças ao trabalho da
atual Administração, foi possível aumentar o IPM e obter mais recursos nessa
divisão. Para encerrar, o vereador Fábio Nascimento agradeceu ao secretário,
ao edil Marco Antonio Marcolino, ao Prefeito, que tem coordenado toda a
equipe, e ao deputado estadual Edmir Chedid. O secretário Luciano
Aparecido de Lima também registrou seus agradecimentos ao vereador e
disse que as perguntas engrandecem a audiência. Sem outras manifestações,
o parecer favorável da relatora Rita Leme foi aprovado por unanimidade; 3.2
Em regime especial, para recebimento, análise e emissão de parecer, com
prazo do relator até 3111/2021 e prazo da comissão até 11/11/2021: 3.2.1
PROTOCOLO GERAL N° 378/2021, contendo o Processo TC-004617.989.181, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, relativo às contas da
Prefeitura de Bragança Paulista, exercício de 2018. Relator designado: Marco
Leitão. Nesse momento, a presidente Fabiana Alessandri comunicou que foi
encaminhado ofício ao Executivo em 25/10/2021, abrindo prazo de 15 dias
para vista do processo e eventuais manifestações sobre o assunto, e que,
diante disso, fica interrompido o prazo do relator e da comissão até a chegada
de resposta do prefeito; 4 Recebimento de matérias para designação de
relatoria e notificação de prazos para emissão de parecer: 4.1 Em regime
ordinário, com prazo do relator até 3/11/2021 e da comissão até
11/11/2021: 4.1.1 PROJETO DE LEI N° 62/2021, da vereadora Camila Marino
da Saúde, que altera a Lei n° 4.803, de 14 de julho de 2021. Relator
designado: Fábio Nascimento; 4.1.2 PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N° 23/2021, do prefeito Jesus Adib Abi Chedid, que institui o Programa de
Recuperação Fiscal - Refis, no Município de Bragança Paulista, no exercício de
2022. Relatora designada: Fabiana Alessandri; 5 Encerramento: Nada mais
tendo sido tratado, os trabalhos desta sessão foram encerrados às 14h33,
ficando os vereadores convocados para a 40a sessão da CFO no exercício, a
ser realizada neste auditório em 3 de novembro de 2021, a partir das 13h30.
De tudo quanto houve, eu, t
Glaucia Mariana Cesila Ferreira,
Assistente de Gestão Leg lativa, lavrei a presente ata, revisada por
Marcelo Martins, Especialista em Gestão Legislativa, que,
Imos
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lida e considerada conforme, vai assinada pelos integrantes da comissão. Os
pronunciamentos constam, na integra, dos serviços de gravação da Câmara
Municipal, como arquivo permanente. Assessoraram os trabalhos desta sessão
os servidores Glaucia Mariana Cesila Ferreira e Gabriel Pedro Moriondo, do
Departamento Legislativo, Jaqueline Montoya Mariano e Kleber de Oliveira
Murça, do Departamento de Comunicação Institucional, e Valdênia Lugli de
Souza, do Departamento Financeiro. A assessora de vereador Giovana Soares
Ardanuy também acompanhou a sessão. Casa do Poder Legislativo, 4 de
novembro de 2021.

FAB ANALESSANDRI
Presidente
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