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As 13h44 do dia 17 de novembro 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, Fábio Nascimento, Marco Leitão e Rita Leme,
membros, foram declarados abertos, sob a presidência do primeiro, os
trabalhos da 42a sessão da Comissão de Finanças, Orçamento, Obras,
Serviços Públicos e Desenvolvimento Urbano no exercício. O edil Tião do
Fórum não participou por estar em reunião com munícipes. No decorrer dos
trabalhos, foi registrada a presença dos secretários municipais de Finanças,
Luciano Aparecido de Lima, de Obras, André Monteiro, de Assuntos Jurídicos,
Dr. Tiago José Lopes, e de Segurança e Defesa Civil, Dorival Francisco Bertin,
do chefe da Divisão de Assuntos Parlamentares, Mauro Aparecido Garcia
Banhos, da presidente da Casa, Gislene Cristiane Bueno - Gi Borboleta, dos
vereadores Camila Marino da Saúde, Claudio Coxinha, Jocimar Scotti, Marco
Antonio Marcolino, Marcos Roberto dos Santos, Miguel Lopes, Missionária
Pokaia, Quique Brown e Sidiney Guedes e das demais pessoas cujos nomes
constam na lista de presença anexa. Foi cumprida a seguinte pauta:, 1
Deliberação de atas de sessões anteriores: Foi aprovada por unanimidad
sem manifestações, a ata da 41a sessão semanal desta comissão, realizada
em 10 de novembro de 2021; 2 Audiência Pública: Realização da 13a
audiência pública para debates com a população sobre o PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR N° 27/2021, do Executivo Municipal, que dispõe sobre o
licenciamento de empresas do ramo de depósito de sucata ou ferro velho,
desmanche, desmonte, comércio de peças usadas, triagem de resíduos e
congêneres e dá outras providências. A presidente Fabiana Alessandri fez as
saudações iniciais e passou a palavra ao secretário municipal de Assuntos
Jurídicos, Dr. Tiago José Lopes, que agradeceu a oportunidade e falou sobre
a fiscalização das empresas do segmento, motivada por denúncias, que
acabou por revelar divergências em relação às legislações que regem o
assunto: Lei n° 1.278/1973 e Lei Complementar n° 556/2007 — Código de
Urbanismo. Disse que a partir daí o Executivo tomou a decisão de elaborar
esse novo projeto, com a finalidade de dar mais segurança a todos os
envolvidos, e que os estabelecimentos comerciais puderam opinar durante a
instrução. Novamente com a palavra, a presidente Fabiana Alessandri
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lembrou que o projeto foi baseado na moção da vereadora Camila Marino da
Saúde e perguntou qual a opinião das empresas sobre o assunto. Em resposta,
o Dr. Tiago José Lopes disse que, a princípio, todos os empresários que
conversaram com a equipe foram favoráveis ao projeto e que o Executivo está
aberto também a novas sugestões. Explicou que a intenção não é fechar as
empresas, mas apenas ajustar os critérios de fiscalização e de controle dos
produtos comercializados, e destacou que não houve interferência no
zoneamento — prevalecendo o que está disposto no Código de Urbanismo — e
nem nos documentos exigidos por órgãos como o Departamento Estadual de
Trânsito — Detran e a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo — Cetesb.
Por fim, destacou que não foi fixado nenhum custo extra e que questões que já
existiam foram apenas condensadas em uma legislação específica para facilitar
o entendimento. Dando sequência, a presidente Fabiana Alessandri disse que
o projeto proíbe a aquisição de materiais sem comprovação de origem e
perguntou se a Prefeitura tem condições de fiscalizar tudo isso. Em resposta, o
Dr. Tiago José Lopes afirmou que esse é um mecanismo de controle, mas
que o resultado depende "da essência" de cada personagem do processo.
Lembrou também que os códigos Tributário e de Urbanismo estão sendo
revisados e que talvez seja necessário fazer outros ajustes no futuro para
deixar essa lei ainda melhor. Ato contínuo, o vereador Quique Brown fez uso
da palavra, comentou sobre o Pedido de Informações — PI enviado à Prefeitura
a respeito dos alvarás e perguntou se no entendimento do Executivo a Lei n°
1.278/1973 ainda está em vigor. Diante da resposta afirmativa do Dr. Tiago
José Lopes, Quique Brown disse que os alvarás emitidos às empresas que
foram fechadas pelos fiscais da Prefeitura se baselam no Código de
Urbanismo, o que comprova que para a própria Administração a lei de 1973 foi
revogada. Afirmou que os estabelecimentos não poderiam ter sido paralisados
a partir de uma lei que nem consta nos alvarás e opinou que a atitude do
Executivo foi arbitrária e irregular. Ainda com a palavra, disse que considera
incoerente o § 5° do artigo 6° do projeto atual — que exige que todos os
documentos elencados no caput sejam apresentados no momento da
protocolização do pedido de alvará —, argumentando que os requerimentos
variam de acordo com o tipo de atividade, então nem todos devem ser
apresentados por todas as empresas, e afirmando que o Executivo está
invertendo a ordem das coisas, porque para obter algumas licenças o
empresário precisa apresentar a autorização de funcionamento. Disse também
que a exigência de cobertura para todos os materiais em exposição não tem
fundamento e que isso vai gerar um conflito de leis, uma vez que o Código de
Urbanismo estabelece apenas que o local tem que ser murado e com piso.
Novamente com a palavra, o Dr. Tiago José Lopes explicou que os
documentos listados devem ser apresentados "quando exigível pela atividade",
mas que é possível fazer ajustes no texto para deixar isso mais claro. Disse
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também que o empresário pode fazer o requerimento no Detran e na Cetesb e
apresentar o protocolo na Prefeitura para solicitar o alvará, entregando depois
os complementos, mas ponderou que, se o Executivo perceber que não é
viável fazer dessa forma, pode adaptar. Com relação ao telhado, disse que não
vê problema em acrescentar "somente para áreas específicas" ou retirar essa
exigência. O vereador Quique Brown reforçou que o Detran exige o alvará da
Prefeitura antes de dar a licença e questionou o trecho do projeto que fala de
declaração do proprietário do imóvel afirmando que conhece os termos da lei.
Em resposta, o Dr. Tiago José Lopes disse que, em casos de denúncia de
produtos furtados, existe a responsabilidade objetiva do locador, que tem que
estar ciente das consequências no momento em que decide alugar seu imóvel
para uma dessas atividades. O vereador Quique Brown disse que, à primeira
vista, o Executivo está associando ao crime a pessoa que trabalha com
desmanche e reciclagem, uma vez que essa declaração não é solicitada aos
empresários de outros segmentos. O Dr. Tiago José Lopes discordou,
afirmando que cada atividade tem a sua especificidade e que foram feitas
denúncias sobre esses tipos de estabelecimento, então tal cuidado se faz
necessário. Continuando, o edil Quique Brown disse que o projeto é
exatamente igual à moção da vereadora Camila Marino da Saúde e que não
ficou meses em processo de elaboração, como havia afirmado a presidente da
Casa. Leu o alvará que é emitido às empresas pela Prefeitura, disse que o
documento já é "extremamente protegido" e questionou o motivo de se fazer
uma lei apartada do Código de Urbanismo. Em resposta, o Dr. Tiago José
Lopes afirmou que a lei pretendida é especifica para um determinado
segmento. Novamente com a palavra, o edil Quique Brown argumentou que
há muito que ser feito nesse projeto, até porque uma legislação não pode ter
duplo entendimento, e disse que a Lei Complementar n° 803/2015, que trata
dos alvarás de "qualquer estabelecimento", vai conflitar com a atual, que é
exclusiva para empresas de reciclagem. Ato continuo, mencionou a
importância dos catadores, que são responsáveis por 90% de tudo o que é
reciclado no país, e disse que esse personagem está sendo lesado nessa nova
lei. Alegou que todos os dias as empresas de telefonia, internet e energia
elétrica fazem manutenção na cidade e deixam restos de fio no chão
questionou como o catador autônomo vai comprovar a origem do material se foi
algo que encontrou na rua. Em resposta, o Dr. Tiago José Lopes explicou que
as secretarias envolvidas vão encontrar uma forma de fazer um cadastro
desses catadores e que a intenção não é impedir ou dificultar, mas apenas ter
um controle. Disse que, dependendo do produto e se o catador não estiver
cadastrado, ficará impedido de vendê-lo. O mesmo vereador, Quique Brown,
perguntou o que vai acontecer se o catador não tiver RG e nem residência fixa,
porque mora na rua, O Dr. Tiago José Lopes respondeu que o importante é
que a empresa saiba de quem comprou e tenha um cadastro ou um documento
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da pessoa que vendeu. O vereador Quique Brown disse que o projeto fere a
lei de liberdade econômica e que o secretário parece ter muitas dúvidas sobre
o assunto. Sugeriu que buscasse mais informações e voltasse à Casa na
semana seguinte para participar de sessão extraordinária da Comissão de
Assuntos Socioeconômicos — CAS. Nesse momento, o vereador Miguel Lopes
fez uso da palavra, parabenizou a Administração pelo projeto e pediu todo o
cuidado com relação aos catadores, que não podem ser prejudicados. Disse
que esse personagem vive de achados e que essa burocratização pode afastálos da atividade, transformando o município em um lixão. Falou sobre a lei
estadual severa que trata do desmanche de veículos, mencionou a importância
de se marcar outra reunião para ouvir pessoas da área, inclusive os catadores,
e argumentou que nesse meio há mais gente séria do que desonesta. Quanto
cobertura dos estabelecimentos, opinou que é necessário exigi-la em alguns
casos, para evitar a dengue. Novamente com a palavra, o Dr. Tiago José
Lopes agradeceu as considerações e disse que o projeto respeita a condição
do coletor em sua forma autônoma. Afirmou que o controle exigido é por parte
do estabelecimento, para que, em casos de denúncias de produtos furtados, o
empresário saiba dizer de quem comprou. O mesmo vereador, Miguel Lopes,
perguntou se a Prefeitura aceitaria um simples recibo do catador dizendo que
encontrou o material na rua e o Dr. Tiago José Lopes deu resposta afirmativa,
alegando que o importante é definir a origem do produto para que o empresário
possa se defender de possíveis acusações. Assinalou também que a Prefeitura
pode até fazer um modelo de declaração para catadores autônomos. Ato
contínuo, o vereador Miguel Lopes sugeriu que o Executivo disponibilize
uniformes para os catadores e pense em formas de ajudá-los a melhorar seus
carrinhos. Em seguida, fazendo alusão ao artigo que penaliza o proprietário do
imóvel em caso de produtos furtados, opinou que a responsabilidade deve ser
imputada apenas ao locatário. O Dr. Tiago José Lopes explicou que, em um
crime de receptação, não se analisa o documento e sim o contexto e ressalvou
que, se esse ônus for considerado excessivo para o locador, é possível retirá-lo
do projeto. Quanto aos uniformes, disse que essa questão está mais no campo
social e que a Casa pode fazer uma indicação ao Executivo tratando desse
assunto. Dando sequência, a vereadora Missionária Pokaia fez uso da
palavra, parabenizou os envolvidos na discussão e destacou a importância
se fazer um cadastro para os catadores, a fim de conferir-lhes mais liberdade,
facilitar o processo de fiscalização e dar mais segurança aos empresários.
Demonstrou também a sua preocupação em proteger o catador e disse que o
secretário deixou bem claro que a intenção é melhorar todo esse mecanismo.
O Dr. Tiago José Lopes agradeceu as palavras e disse que a maioria desses
catadores se encontra em situação de vulnerabilidade, então acredita que 99%
deles já estão cadastrados em algum serviço social da Prefeitura. No entanto,
afirmou que a criação de cadastro específico para essa atividade é de grande
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valia e que a ideia é integrar cada vez mais esse personagem, inclusive nos
próximos projetos. Ato contínuo, o vereador Marcos Roberto dos Santos
também defendeu a ideia de se criar cadastro para os catadores e identidade
da profissão, assim como ocorre com os ambulantes. Disse que, além de dar
mais tranquilidade às empresas, esse registro pode servir de base para que o
Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua —
Centro POP faça o acompanhamento social desses trabalhadores e de suas
famílias. Ao final, destacou a importância desse serviço de coleta e reciclagem,
que gera renda para tantas pessoas, ajuda o meio ambiente e deixa a cidade
limpa. Dando continuidade, o secretário Dorival Francisco Bertin disse que o
maior problema não é o catador e sim o receptador. Contou que recentemente
um estabelecimento comprou 140 kg de cabos elétricos furtados do Ginásio de
Esportes Dr. Lourenço Quilici e não teve o cuidado de saber a origem desse
material. Mencionou os prejuízos da Prefeitura com esses delitos e afirmou que
o comprador tem que questionar de onde vem o produto que está comprando.
Por fim, parabenizou o Executivo pela iniciativa de fazer essa lei e opinou que é
necessário ter um olhar mais crítico diante dessa situação. Ato contínuo, o
vereador Fábio Nascimento voltou a falar do artigo que penaliza o proprietário
do imóvel e citou caso de polícia envolvendo um prédio locado por sua
imobiliária. Afirmou que a responsabilidade ficou para o locatário, não para o
locador, que nunca deve ser penalizado. Disse que já existe, inclusive, lei
federal sobre isso. Na sequência, o edil Marco Antonio Marcolino fez uso da
palavra e destacou que foi feito acordo com os membros da CAS a respeito da
presença dos secretários em sessão da CFO, então todas as dúvidas precisam
ser esclarecidas nesta ocasião. Afirmou também que o projeto está tramitando
no Legislativo e que cabe aos vereadores apresentar emendas para melhorálo. Disse que qualquer empresário, independente do ramo de atividade, é
obrigado a documentar a procedência do produto que está comercializando e
que ninguém pode vender sem nota fiscal. Destacou que a empresa tem que
se preocupar com isso e que as sérias o fazem. Novamente com a palavra,
vereador Quique Brown tornou a dizer que o catador é quem mais será
prejudicado com a lei e que é inviável etiquetar cada peça encontrada para
atestar sua origem. Disse que os 140 kg de fios mencionados pelo secretário
Dorival Francisco Bertin correspondem a apenas um quarto do que um catador
carrega por dia e que é triste ver cabos elétricos sendo furtados de prédios
públicos, mas que mercadoria sem procedência existe em todos os segmentos
e não há leis especificas para isso. Em resposta, o Dr. Tiago José Lopes
disse que em nenhum momento o Executivo pediu para etiquetar o que é
coletado, mas que a empresa que vai revender esse produto precisa declarar
de quem recebeu. O mesmo vereador, Quique Brown, questionou como a
Prefeitura vai saber se determinado item sem etiqueta encontrado em um
estabelecimento é produto de furto ou não, se no depósito os materiais
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coletados por pessoas diferentes ficam todos misturados. Em resposta, o Dr.
Tiago José Lopes disse que a questão é simples: quando questionado, o
empresário tem que saber de onde veio aquele material. Afirmou que o catador
que não trabalha com produtos furtados não vai ter problema em se identificar
para a empresa e ser reconhecido e lembrou que a checagem nos
estabelecimentos só será feita se houver alguma denúncia. Para finalizar, o edil
Quique Brown frisou que essa lei é inócua e que nos alvarás as empresas de
reciclagem já declaram que não vão comprar produtos de furto. Nesse
momento, o Dr. Tiago José Lopes disse que precisaria se ausentar em razão
de compromisso assumido com a Ordem dos Advogados do Brasil — OAB.
Agradeceu a oportunidade e se colocou à disposição. Na sequência, a
vereadora Camila Marino da Saúde disse que enxerga o projeto como algo
que vai respaldar os trabalhadores e não onerá-los ainda mais. Comentou que
furtos em prédios públicos ainda são muito frequentes e parabenizou a
comissão por essa abertura para a exposição da matéria. Afirmou também que
o vereador Quique Brown deveria ser mais ponderado, porque faz críticas a
tudo o que o Executivo envia à Casa, e disse que, se o colega acha que tem
condições de fazer um projeto melhor, é só apresentá-lo. Novamente com a
palavra, o vereador Quique Brown perguntou se foi o secretário municipal de
Obras que ordenou o fechamento das empresas de reciclagem com base na
Lei n° 1.278/1973 e o secretário André Monteiro respondeu que não houve
ordem direta sua, mas que essa fiscalização foi consequência de denúncia e
que o fiscal tem a responsabilidade de averiguar e tomar providências. O edil
Quique Brown disse que a fiscal de posturas Talita Pace fechou determinado
estabelecimento com base na lei supracitada, alegando que a empresa não
poderia se instalar em perímetro urbano. No entanto, destacou que o
empresário possui alvará de funcionamento amparado no Código de
Urbanismo e questionou se foi aberta sindicância contra essa servidora em
razão desse erro. O secretário André Monteiro deu resposta negativa,
afirmando que houve parecer jurídico que orientou essa decisão. O vereador
Quique Brown solicitou cópia do parecer e disse que essa discussão é muito
séria, pois a empresa não descumpriu nenhuma lei e possui alvará emitido pela
Secretaria Municipal de Finanças. O secretário André Monteiro disse não
saber se o parecer foi verbal ou por escrito e o edil Marco Antônio Marcolino
interferiu dizendo que o secretário municipal de Assuntos Jurídicos já havia
comentado sobre a divergência entre as duas legislações. Quando questionado
sobre a existência do referido parecer, respondeu que o colega vereador
deveria fazer um P1 a respeito. O edil Quique Brown disse que já havia feito e
que, de acordo com a resposta do Executivo, a ordem de fechamento foi dada-com base na legislação vigente. Alegou que o Código de Urbanismo é o que
está em vigor no momento e que houve erro da Prefeitura. Ainda com a
palavra, questionou se a pasta de Finanças sabe dizer o quanto essas
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empresas deixaram de arrecadar enquanto permaneceram fechadas e o
secretário Luciano Aparecido de Lima deu resposta negativa, argumentando
que só tem informações com relação ao recolhimento que a pessoa jurídica faz
diante dos serviços que prestou. Lembrou também que esse tipo de atividade
envolve o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e
sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação — ICMS e é fiscalizada pelo Estado. Por fim, explicou que os
alvarás são emitidos automaticamente pelo sistema após o parecer das
secretarias, que fazem fiscalizações específicas, e se colocou à disposição
para esclarecer outras dúvidas via Pl. Nesse momento, o edil Sidiney Guedes
disse que o colega Quique Brown estava fugindo do assunto, mas o vereador
citado voltou a fazer uso da palavra e reiterou que essa nova lei vai causar
confusão na cidade. Questionou a notificação enviada às empresas antes do
fechamento, solicitando a regularização dentro da lei vigente, e perguntou qual
legislação foi considerada. O secretário André Monteiro respondeu que as
ações em cima dessas empresas causaram muita repercussão e por conta
disso a fiscalização foi paralisada e os empresários receberam notificação para
apresentar os documentos solicitados. Disse que apenas um estabelecimento
não cumpriu a exigência, então não foi autorizado a retomar suas atividades, e
que a partir daí o Executivo começou a elaborar essa nova lei a fim de evitar
outras confusões. Dando sequência, o edil Marco Antônio Marcolino falou do
excesso de perguntas do colega Quique Brown e disse que no projeto consta a
revogação da lei de 1973, que o vereador tanto insiste. Falou da duração da
audiência, disse que os presentes têm outros assuntos para tratar e questionou
se as empresas que ficaram fechadas entraram com ação contra a Prefeitura.
A presidente Fabiana Alessandri também se manifestou dizendo que os
vereadores da CAS já tinham se ausentado da reunião e que a CFO ainda
tinha uma pauta para cumprir naquele dia. Sugeriu que o vereador Quique
Brown enviasse PI à Prefeitura com as suas dúvidas, mas o edil supracitado
voltou a fazer uso da palavra e perguntou o que as empresas que foram
fechadas precisam fazer para retomar as atividades. Repetiu o caso do
estabelecimento que foi interditado por estar em perímetro urbano e perguntou
qual lei o empresário está infringindo e o que deve fazer para se regularizar. O
secretário André Monteiro respondeu que cada empresa notificada tinha uma
pendência específica e que vai verificar a situação mencionada pelo vereador.
Nesse momento, a presidente Fabiana Alessandri disse que o colega Quique
Brown estava sendo repetitivo e passou a palavra ao edil Claudio Coxinha,
que destacou a importância da discussão e do mecanismo de controle proposto
no projeto. Parabenizou os secretários, a comissão e o vereador Quique Brown
e disse que agora cabe aos edis cumprirem o seu papel. Afirmou também que
a audiência foi longa e que os dois lados precisam ser mais objetivos e
trabalhar com parceria e união. Ato contínuo, o vereador Jocimar Scotti
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opinou que os secretários fizeram boa explanação a respeito do assunto e que
o vereador Quique Brown, embora tenha feito questionamentos válidos, é
redundante em alguns momentos. Disse que ficou claro como o mecanismo vai
funcionar e que agora compete aos edis apresentar emendas. Na sequência a
presidente da Casa, Gislene Cristiane Bueno - Gi Borboleta, fez uso da
palavra e cumprimentou a vereadora Fabiana Alessandri pela condução dos
trabalhos. Pediu desculpas aos secretários pela falta de educação e
impertinência do vereador Quique Brown e disse que o que era para ser uma
audiência pública se tomou uma Comissão Especial de Inquérito — CEI.
Enalteceu a participação dos edis, registrou seus agradecimentos à atual
Administração por disponibilizar quatro secretários para participar da audiência
e disse que a discussão foi muito produtiva. Afirmou também que os
vereadores podem apresentar emendas e que a Casa está à disposição para
trabalhar junto e somar nesta pauta tão importante. Para encerrar, a presidente
destacou que foram elencadas sugestões
Fabiana Alessandri
importantíssimas por todos os vereadores e que a Câmara Municipal tem que
cumprir sua função de analisar, legislar e propor emendas. Registrou também
seus agradecimentos aos secretários pela paciência e aos edis pela
participação; 3 Análise de matérias em trâmite: 3.1 Em regime especial,
com prazo do relator até 17/11/2021 e da comissão até 25/11/2021: 3.1.1
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. O relatar Marco Leitão
registrou parecer favorável e o seu relatório foi lido pela presidente Fabiana
Alessandri. No documento, explicou que sua decisão se ampara nas
manifestações dos órgãos técnicos da Corte de Contas e no respeito dedicado
pela Administração no exercício de 2018 aos índices constitucionais legais,
com a aplicação dos percentuais mínimos em saúde (27,71%), educação.
(28,70%), utilização dos recursos do Fundeb (100%) e despesas c-o
profissionais do magistério (99,84%). Destacou que os gastos com pessoal
registraram índice de 42,78% da receita corrente líquida, em patamar inferior
ao limite previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, que é de 54%, e que os
repasses à Câmara Municipal obedeceram ao limite imposto pela Constituição
Federal. Assinalou também a observância pela Administração de sua
responsabilidade fiscal na gestão do município e disse não vislumbrar qualquer
fundamento para infirmar o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo, de modo que não há como opinar de forma diversa daquela que
concluiu favoravelmente à aprovação das contas, sendo suficientes as
recomendações consignadas. Encerrada a leitura, a presidente Fabiana
Alessandri cumprimentou o relator e também o Departamento Jurídico da
Casa, que deu todo o respaldo para a elaboração do relatório. Ato contínuo, o
parecer foi aprovado por unanimidade; 3.2 Em regime ordinário, com prazo
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do relator até 17/11/2021 e da comissão até 25/11/2021: 3.2.1 PROJETO DE
LEI COMPLEMENTAR N° 10/2021, do vereador Quique Brown, que dispõe
sobre alterações da Lei n° 2.396, de 23 de fevereiro de 1989, e dá outras
providências. A relatora Fabiana Alessandri solicitou prorrogação de prazo por
quatro semanas para emissão do parecer e a comissão deferiu o pedido. Como
justificativa, explicou que não tem condições de analisar essa pauta agora e
que pretende conversar com representantes dos cartórios sobre o assunto. O
autor do projeto, vereador Quique Brown, fez uso da palavra e pediu à relatora
que não adiasse a tramitação por tanto tempo, para que a matéria pudesse ir a
Plenário ainda este ano. Disse que protocolou o projeto em maio, que está
apenas querendo fazer com que o município cumpra uma determinação do
Supremo Tribunal Federal — STF e que já conversou com os cartórios, que têm
pleno conhecimento da lei. A pedido do edil, o Dr. Romeu Pinori Taffuri
Júnior, do Departamento Jurídico da Casa, explicou que a proposta do
vereador se baseia em decisão do STF que declara inconstitucional a lei do
município de São Paulo, nos mesmos moldes de Bragança Paulista, que trata
do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis — ITBI. Disse que a mais alta
corte do país consagra a ideia de que o referido imposto não deve ser exigido
no momento em que é firmado o compromisso de compra e venda e sim após
o registro no cartório de imóveis. Alegou que, da forma como está hoje, o
munícipe acaba pagando duas vezes, quando na verdade só deveria pagar
quando registrasse a escritura, e mencionou que foram feitas diligências em
vários cartórios e que todos são unânimes em dizer que não podem deixar de
cobrar se não houver essa alteração na lei municipal. Novamente com a
palavra, a presidente Fabiana Alessandri disse que ia tentar fazer o parecer o
mais rápido possível, mas que tinha bastante material para analisar, inclusive
documentos enviados pelo vereador Marco Antonio Marcolino. Pediu
prorrogação de prazo por uma semana e a comissão aprovou por unanimidade.
O edil Quique Brown questionou quais documentos eram esses, mas a
relatora Fabiana Alessandri afirmou que ainda não tinha tido tempo de vê-los;
3.2.2 PROJETO DE LEI N° 48/2021, de autoria do vereador Ismael Brasilino,
que acrescenta dispositivo à Lei n° 4.538, de 12 de agosto de 2016. O parecer
favorável do relator Fábio Nascimento foi aprovado por unanimidade; 3.2.3
PROJETO DE LEI N° 64/2021, de autoria da vereadora Camila Marino da
Saúde, que institui a Semana Municipal de Valorização da Família. O parecer
favorável do relator Marco Leitão foi aprovado por dois votos favoráveis e um
contrário, do edil Fábio Nascimento. Na discussão, o vereador explicou que
não concorda com as justificativas do projeto; 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 24/11/2021 e d
comissão até 02/12/2021: 4.1.1 PROJETO DECRETO LEGISLATIVO N°
03/2021, da vereadora Gislene Cristiane Buena - Gi Borboleta, que revoga o
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Decreto Legislativo n° 04, de 11 de maio de 2011. Relator designado: Marco
Leitão; 4.1.2 PROJETO DE LEI N° 65/2021, do vereador Ismael Brasilino, que
acrescenta dispositivo à Lei n° 3.573, de 25 de setembro de 2003. Relator
designado: Tião do Fórum; 4.1.3 PROJETO DE LEI N° 68/2021, do vereador
Juninho Boi, que institui a Semana Municipal de Conscientização e Incentivo à
Preservação do Patrimônio Público. Relator designado: Fábio Nascimento; 5
Correspondências recebidas: Balancete Orçamentário da Câmara Municipal
referente ao mês de outubro de 2021; 6 Encerramento: Nada mais tendo sido
tratado, os trabalhos desta sessão foram encerrados às 161'125, ficando os
vereadores convocados para a 43a sessão da CFO no exercício, a ser
realizada neste auditório em 24 de novembro de 2021, a partir das 13h30. De
Glaucia Mariana Cesila Ferreira,
tudo quanto houve, eu, (ectur,:c„, Grja,
Assistente de Gestão Le islativa, lavrei a presente ata, revisada por
NAAck,u1s, MA04tn, Marcelo Martins, Especialista em Gestão Legislativa, que,
lida e considerada conforme, vai assinada pelos integrantes da comissão. Os
pronunciamentos constam, na íntegra, 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 Dr. Romeu Pinori
Taffuri Júnior, do Departamento Jurídico. Os assessores de vereador Fabiana
Bueno de Oliveira Santos, Giovana Soares Ardanuy e João Alberto Siqueira
Donula também acompanharam a sessão. Casa do Poder Legislativo, 25 de
novembro de 2021.

FÁBIO

FABIANA ALESSANDRI
Presidente
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