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ATA DA 10a AUDIÊNCIA PÚBLICA DE 2021

Às 9h07 do dia 25 de outubro de 2021, no Auditório Vereador José Nantala
Bádue da Câmara Municipal da Estância de Bragança Paulista, localizada à Praça
Hafiz Abi Chedid, 125, teve início a 10a audiência pública do corrente exercício,
convocada pelo Edital n° 132/2021, para debates com a população acerca do
PROJETO DE LEI N° 63/2021, de autoria 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
audiência foi presidida pela vereadora Fabiana Alessandri, que logo no início
agradeceu aos presentes, à assessoria da Casa e às pessoas que estavam
acompanhando pela internet. No decorrer dos trabalhos, foi registrada a presença
da vereadora Rita Leme, dos senhores Luciano Aparecido de Lima, secretário
municipal de Finanças, Vanessa Nogueira da Silva, secretária municipal de
Cultura e Turismo, André Luis Azzi, assessor na pasta de Cultura e Turismo, e
Mauro Aparecido Garcia Banhos, chefe da Divisão de Assuntos Parlamentares, e
das demais pessoas que assinaram a lista de presença anexa. Dando início à
audiência, o secretário Luciano Aparecido de Lima cumprimentou a todos,
destacou a importância do orçamento para que as políticas públicas se realizem
dentro do município e disse que a peça de 2022 está bastante arrojada em relação
aos anos anteriores, com uma receita de 652 milhões de reais. Explicou que o
aumento na projeção se deve aos resultados do índice de Participação dos
Municípios — IPM, que traz 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 todas as áreas,
principalmente para saúde e educação, que têm percentuais mínimos obrigatórios
de aplicação: 15 e 25% das receitas correntes líquidas, respectivamente. Falou
também que o IPM para 2022 é o maior da história do município, que pela primeira
vez ultrapassou Atibaia nesse indicador, e que esses resultados foram obtidos
sem onerar o contribuinte. Por fim, comentou sobre a audiência pública temática
que foi realizada na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e passou a palavra
à secretária Vanessa Nogueira da Silva, que saudou a todos e mencionou o
montante de quase 21 milhões de reais destinado a sua pasta. Disse que esse
aumento na receita, que antes era de 19 milhões de reais, representa um marco
na história da secretaria e destacou que a atual Administração vem trabalhando
para desenvolver o turismo na cidade, o que ajuda a gerar emprego e renda. Para
complementar, o assessor André Luis Azzi, que também é presidente do
Conselho Municipal de Turismo — Comtur, falou sobre a participação dos
conselhos nas audiências públicas e disse que ambos, tanto o de Turismo como
também o de Cultura, saíram satisfeitos com os montantes que serão
empregados. Dando continuidade, o secretário Luciano Aparecido de Lima
comentou sobre o cuidado que a equipe teve na projeção das receitas do Imposto
Predial Territorial Urbano — IPTU e do Imposto sobre Transmissão de Bens
ATA DA 10a AUDIÊNCIA PÚBLICA DO EXERCÍCIO DE 2021
1

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA
CMEBP
Prot. Geral n° %1
Fls

25C

a)

Imóveis — ITBI e disse que as perspectivas são boas com relação ao Imposto
Sobre Serviços de Qualquer Natureza — ISSQN. Falou também sobre o Programa
de Recuperação Fiscal — Refis, cujo projeto está tramitando na Casa, mencionou
que o formato on-line será mantido, até porque 48% dos contribuintes fizeram a
negociação pela internet em 2019, e disse que a novidade esse ano é a
possibilidade de parcelar também as dívidas judiciais. Disse que tudo isso vai
contribuir com a arrecadação e que o Prefeito tem buscado fazer justiça fiscal, a
fim de recolher aquilo que é de direito da Prefeitura. Com relação às despesas,
comentou que a atual Administração procurou atender as demandas da
população, com base nas cinco audiências públicas que foram realizadas, e que o
pagamento de mais de 200 milhões de reais em dívidas nos últimos anos fez com
que a Prefeitura conseguisse o orçamento que tem hoje, com uma poupança
interna que levou o município para o rating A junto ao Tesouro Nacional. Lembrou
o ex-vereador Paulo Mário Arruda de Vasconcellos, que sempre trabalhou para
melhorar essa classificação, e comentou sobre a matéria publicada pelo Jornal
Gazeta Bragantina mostrando Bragança Paulista em 25° lugar entre os 645
municípios do Estado de São Paulo e na posição 240 entre as 5545 cidades do
país no índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal. Disse que essa
classificação representa uma vitória muito grande para a cidade e finalizou
agradecendo a parceria que existe entre Executivo e Legislativo. Novamente com
a palavra, a presidente Fabiana Alessandri cumprimentou os secretários pelo
trabalho que vem sendo feito, destacou os bons resultados obtidos pela atual
Administração, sempre austera e equilibrada, e perguntou a que se deve o
aumento do repasse do ICMS ao município. Em resposta, o secretário Luciano
Aparecido de Lima explicou que quanto maior o IPM, que tem como indicadores
a receita própria, valor adicionado das empresas, número de habitantes, entre
outros, maior o repasse do ICMS. Disse que a pasta de Finanças faz trabalho de
auditoria em cima das maiores empresas do município para que cumpram suas
obrigações junto ao Estado, o que reflete em uma fatia maior do montante que é
dividido entre os municípios, e que outros indicadores, como área cultivada e de
proteção do meio ambiente, também estão sendo trabalhados pelas secretarias
competentes. A presidente Fabiana Alessandri observou que as aplicações em
saúde e educação estão até acima do mínimo exigido por lei e o secretário
Luciano Aparecido de Lima explicou que isso se deve à necessidade de dar
sequência às reformas e construções de escolas e unidades básicas de saúde.
Comentou também sobre a manutenção desses prédios, que envolve a
contratação de pessoal, e disse que essa parte do custeio é mantida com recursos
próprios. Ato contínuo, destacou que hoje o Município tem um fluxo de caixa
positivo, de modo que consegue arcar com as demandas que surgem no dia a dia,
e enalteceu o trabalho dos secretários de Educação, de Saúde e de Ação e
Desenvolvimento Social com relação ao orçamento das respectivas pastas. Por
fim, lembrou que o repasse para a última secretaria supracitada tem sido maior,
até por conta do Programa Emergencial de Auxílio-Desemprego e Qualificação
Profissional, que tem beneficiado muitas famílias. Dando sequência, a presidente
Fabiana Alessandri perguntou sobre as perspectivas com relação à economia
após esse período pandêmico e o secretário Luciano Aparecido de Lima
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respondeu que são bem positivas, até porque os serviços e o comércio foram
retomados e isso gera emprego e renda para a população. Comentou também
sobre a cartilha que está sendo divulgada com base na Lei Complementar n°
887/2019, que visa atrair empresas para a cidade em troca de benefícios fiscais.
Ato contínuo, a vereadora Rita Leme fez uso da palavra e disse que é uma grande
satisfação fazer parte dessa gestão e acompanhar uma equipe tão competente.
Parabenizou o secretário pela explanação clara, transparente e didática e disse
que tudo isso traz tranquilidade e confiança aos vereadores. Continuando, a
presidente Fabiana Alessandri comentou novamente a respeito da audiência
pública temática realizada na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e
perguntou se as pastas de Desenvolvimento Econômico e Agronegócios também
têm recebido atenção especial. O secretário Luciano Aparecido de Lima deu
resposta afirmativa e mencionou a divulgação ampla dos terrenos que a Prefeitura
está disponibilizando por meio de chamamento público para que as empresas
sejam atraídas para a cidade e também os incentivos fiscais que constam no
Anexo VII da Lei de Diretrizes Orçamentárias — LDO. Fez menção também às
parcerias com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial — Senai, a Fundação
Getúlio Vargas — FGV, o Banco do Povo e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas — Sebrae para ajudar e capacitar a população que está
desempregada. Encerrados os questionamentos, a presidente Fabiana
Alessandri lembrou que a próxima audiência pública será realizada na quartafeira às 13h30, agradeceu a presença de todos e pediu ao secretário que levasse
seus cumprimentos ao prefeito, ao vice e ao deputado estadual Edmir Chedid, que
tem sido um grande colaborador da atual gestão. Ao final, enalteceu também o
trabalho do chefe da Divisão de Assuntos Parlamentares, Mauro Aparecido Garcia
Banhos. Novamente com a palavra, o secretário Luciano Aparecido de Lima
registrou seus agradecimentos, colocou-se à disposição e parabenizou os
vereadores pela audiência e por todo o trabalho que têm feito nessa gestão,
aprovando bons projetos. Agradeceu também ao chefe da Divisão de Assuntos
Parlamentares por fazer a ponte entre a Câmara Municipal e a Prefeitura. Sem
outras manifestações, os trabalhos foram encerrados às 9h38. De tudo o que
Glaucia Mariana Cesila Ferreira, Assistente
houve, eu,
G!~
revisada
por
lavrei
a
presente
ata,
de
Gestão I) Legislativa,
Marcelo Martins, Especialista em Gestão Legislativa,
l\tv,aALLQ19
que, lida e considerada conforme, vai assinada pela presidente da audiência. Para
constar, assessoraram os trabalhos os servidores Glaucia Mariana Cesila Ferreira
e Gabriel Pedro Moriondo, do Departamento Legislativo, e Jaqueline Montoya
Mariano e Kleber de Oliveira Murça, do Departamento de Comunicação
Institucional. Casa do Poder Legislativo, 27 de outubro de 2021.

FABIANA ALESSANDRI
Presidente da audiência pública
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