CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA

ATA DA 40a SESSÃO SEMANAL DA COMISSÃO DE
FINANÇAS, ORÇAMENTO, OBRAS, SERVIÇOS
PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO URBANO — CFO
DATA DE REALIZAÇÃO: 3 DE NOVEMBRO DE 2021

Às 13h37 do dia 3 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, Tião do Fórum, vice-presidente, e Rita Leme,
membro, foram declarados abertos, sob a presidência do primeiro, os trabalhos
da 40a sessão da Comissão de Finanças, Orçamento, Obras, Serviços Públicos
e Desenvolvimento Urbano no exercício. Os edis Fábio Nascimento e Marco
Leitão chegaram no decorrer dos trabalhos. Logo no início, a presidente
Fabiana Alessandri cumprimentou a assessoria da Casa e as pessoas que
estavam acompanhando pela internet. Ato contínuo, foi cumprida a seguinte
pauta: 1 Análise de matérias em trâmite: 1.1 Adiada, com prazo do relator
e da comissão prorrogado até hoje, 3/11/2021: 1.1.1 MOÇÃO N° 63/2021,
do vereador Ismael Brasilino, ao Excelentíssimo Senhor Presidente da
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, manifestando apoio deste
Legislativo ao Projeto de Lei n° 703/2020, de autoria do Deputado Tenente
Coimbra, que veda às instituições de ensino da rede pública e privada e
bancas examinadoras de seleções e concursos públicos a utilização em
currículos escolares e editais, de novas formas de flexão de gênero,
denominada "linguagem neutra" em contrariedade às regras gramaticais
consolidadas. O relator Fábio Nascimento estava ausente, mas deixou pedido
de prorrogação de prazo por mais quatro semanas para emissão de parecer. A
comissão deferiu a solicitação; 1.2 Em regime especial, com prazo do relator
até 3/11/2021 e da comissão até 11/11/2021: 1.2.1 PROTOCOLO GERAL N°
378/2021, contendo o Processo TC-004617.989.18-1, do Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo, relativo às contas da Prefeitura de Bragança Paulista,
exercício de 2018. Relator designado: Marco Leitão. 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; 1.3 Em regime ordinário,
com prazo do relator até 3/11/2021 e da comissão até 11/11/2021: 1.3.
PROJETO DE LEI N° 62/2021, da vereadora Camila Marina da Saúde, que
altera a Lei n° 4.803, de 14 de julho de 2021. O relator Fábio Nascimento
solicitou prorrogação de prazo por quatro semanas para emissão de parecer e
a comissão deferiu o pedido; 1.3.2 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. A relatora Fabiana Alessandri registrou parecer favorável e leu o seu
relatório, afirmando que o Refis consiste em um regime opcional de
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parcelamento de débitos fiscais proposto às pessoas físicas e jurídicas com
dívidas perante o erário municipal. Disse que essa é uma forma de oferecer
opções de pagamento ao contribuinte, facilitando a quitação do débito com
descontos de juros e multas de até 90% e com parcelamentos que podem
chegar a 24 meses. Lembrou que o Refis já vem sendo utilizado em Bragança
Paulista há alguns anos e apresentou breve histórico da arrecadação com o
programa: 9 milhões de reais em 2015, 18 milhões de reais em 2017 e 34
milhões de reais em 2019. Afirmou também que o projeto vai trazer benefícios
tanto para o contribuinte, que poderá liquidar suas dívidas e obter certidões
negativas junto ao erário municipal, como também aos cofres públicos, com
maior arrecadação e menor inadimplência. Por fim, disse que a matéria foi
solicitada ao Prefeito pelos próprios vereadores. O parecer foi aprovado por
unanimidade, sem manifestações; 2 Recebimento de matérias para
designação de relatoria e notificação de prazos para emissão de parecer:
não constaram matérias; 3 Outros assuntos de competência da comissão:
A presidente Fabiana Alessandri sugeriu que a empresa Energisa fosse
convidada a participar da próxima sessão a fim de tratar de alguns problemas
que têm afetado os munícipes. Propôs também a participação, em outro
momento, do secretário municipal de Mobilidade Urbana, que ainda não veio
em nenhuma sessão da comissão. As duas sugestões foram aprovadas por
unanimidade; 4 Encerramento: Nada mais tendo sido tratado, os trabalhos
desta sessão foram encerrados ás 13h43, ficando os vereadores convocados
para a 41a sessão da CFO no exercício, a ser realizada neste auditório em 10
de novembro de 2021, a partir das 13h30. De tudo quanto houve, eu,
Gui,Sta,
Glaucia Mariana Cesila Ferreira, Assistente de Gestão
Legislativa, lavrei a presente ata, revisada por il(v14d,,e, imo,-.4',AA5 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 Cecilia
Selma Basani, do Departamento Legislativo, e Kleber de Oliveira Murça, do
Departamento de Comunicação Institucional. Casa do Poder Legislativo, 8 de
novembro de 2021.

FABIA ALESSANDRI
Presidente

FÁBIO N

ATA DA 40° SESSÃO DA CFO NO EXERCÍCIO DE 2021
133

MENTO

