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PROCESSO n.° 144/21 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR n.° 06/2021 

PARECER n.° 41/21 

De autoria do Senhor Prefeito Municipal, o Projeto de Lei 

em epígrafe "Dispõe sobre o artigo 35 da Lei Federal n° 11.445, de 5 de janeiro de 

2007, e dá outras providências." 

Instrui a Proposta a Mensagem GP n.° 31/21, pela qual 

o Chefe do Executivo expõe as razões que o levaram à iniciativa legislativa (ff. 01/02), 

o projeto de lei complementar (ff. 03/07) e o processo de ri° 18826/2021, originado 

por requerimento apresentado pelo Secretário de Gabinete. 

O processo 18826/2021 traz manifestação do 

Secretário de Finanças (f. 17) e parecer jurídico (ff. 18/19 verso). 

É o relatório. 

Cuida o projeto em análise da instituição da taxa de 

custeio ambiental, destinada a custear o serviço de manejo de resíduos sólidos e 

limpeza urbana, tal como previsto na Lei ri° 14.026/2020, de âmbito federal, 

conhecida como novo Marco Regulatório do Saneamento Básico para a Gestão de 

Resíduos Sólidos. 

A Lei n° 14.026/2020 trouxe importantes alterações em 

legislações mais antigas sobre o tema, inclusive a Lei 11.445/2007, que estabelece 

diretrizes nacionais para o saneamento básico e a Lei 12.305/2010, que institui a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos. A previsão de instituição de taxa para manejo 

de resíduos sólidos foi incluída no artigo 35 da Lei 11.445/2007, que além de 

estabelecer prazo para os municípios criarem a taxa, estabeleceu como "penalidade" 

para o Município que descumpra o comando normativo a necessidade de comprovar 
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atendimento aos requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal referentes à renúncia de 

receita. 

Versa o recém-inserido artigo 35 da Lei 11.445/201Ó: 

" Art. 35.  As taxas ou as tarifas decorrentes da prestação de serviço 
de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos considerarão a 
destinação adequada dos resíduos coletados e o nível de renda da 
população da área atendida, de forma isolada ou combinada, e 
poderão, ainda, considerar: 

1- (revogado); 

11 - as características dos lotes e as áreas que podem ser neles 
edificadas; 

IV - o consumo de água; e 

V - a frequência de coleta. 

§ 10 Na hipótese de prestação de serviço sob regime de delegação, a 
cobrança de taxas ou tarifas poderá ser realizada na fatura de 
consumo de outros serviços públicos, com a anuência da prestadora 
do serviço. 

§ 2' A não proposição de instrumento de cobrança pelo titular 
do serviço nos termos deste artigo, no prazo de 12 (doze) 
meses de vigência desta Lei, configura renúncia de receita e 
exigirá a comprovação de atendimento, pelo titular do 
serviço, do disposto no art. 14 da Lei Complementar n° 10 
de 4 de maio de 2000, observadas as penalidades constantes 
da referida legislação no caso de eventual descumprimento. 

§ 3° Na hipótese de prestação sob regime de delegação, o titular do 
serviço deverá obrigatoriamente demonstrar a sustentabilidade 
econômico-financeira da prestação dos serviços ao longo dos estudos 
que subsidiaram a contratação desses serviços e deverá comprovar, 
no respectivo processo administrativo, a existência de recursos 
suficientes para o pagamento dos valores incorridos na delegação, 
por meio da demonstração de fluxo histórico e projeção futura de 
recursos." (NR 
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Como se vê, a norma federal é assertiva ao estabelecer 

como a sustentabilidade econômico-financeira dos contratos administrativos 

deve ser assegurada pela cobrança de taxas, tarifas e outros preços públicos dos 

usuários dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, de acordo com 

o regime de prestação do serviço ou das suas atividades;  e, ainda, vai além disso, ao 

indicar que na composição do valor o ente público deve considerar todos os custos 

com as atividades e pela disponibilização e manutenção de infraestruturas e 

instalações operacionais de coleta, varrição manual e mecanizada, asseio e 

conservação urbana, transporte, transbordo, tratamento e destinação final 

ambientalmente adequada dos resíduos sólidos domiciliares e dos resíduos de limpeza 

urbana, visto que esse mecanismo visa a tornar o contrato administrativo auto 

sustentável, possibilitando, portanto, que as metas sejam atingidas nos prazos 

indicados na lei. 

Acerca da iniciativa legislativa para apresentação do 

projeto em testilha pelo Prefeito, ela se faz amparada no artigo 80 da Lei Orgânica do 

Município. 

No aspecto material, como bem asseverado pelo parecer 

jurídico de ff. 18/19v, já há Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal sobre o 

tema, não restando dúvidas acerca da constitucionalidade da taxa instituída para 

custeio do serviço público de coleta, remoção e tratamento de lixo e resíduos sólidos 

em geral - Súmula vinculante n° 19. 

Ademais, em razão da natureza tributária, a taxa 

deverá se submeter a todos os preceitos dos tributos, em especial a anterioridade 

anual e nonagesimal, o que autoriza sua cobrança apenas a partir do próximo 

exercício. 

Desta forma, pelo exposto, inexistem óbices jurídicos a 

presente proposta, tratando-se de questão de mérito a ser analisada pelo Colendo 

Plenário, que para a aprovação dependerá de voto favorável da maioria dos Vereadores 

presentes à. Sessão, conforme prevê o parágrafo único do artigo 79 da LOM. 
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Registre-se, ainda, que a proposta deverá ser deliberada 

em REGIME DE URGÊNCIA, em razão da solicitação do Senhor Prefeito Municipal, 

constante da Mensagem GP 31/21 e fundamentada no art. 81, da Lei Orgânica do 

Município. 

Era o que tínhamos a informar. 

ORAES DE SÁ 

Procuradora Jurídica 

7", Visto. EncaminNe-s 
,/ 

ANDRÉ DE CAMA G A'ãVIEIDA 

Procurador Jurídico Chefe 
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CÂMARA MUNICIPAL DE 

MOGI DAS CRUZES 
ESTADO DE SÃO PAULO 

COMISSÃO PERMANENTE DE JUSTICA E REDACÃO 

Projeto de Lei Complementar n° 144/2021 
Processo n° 006/2021 

De iniciativa legislativa de V.Exa. Sr. Prefeito CAIO CÉSAR 
MACHADO DA CUNHA, a proposta em estudo dispõe sobre o artigo 35 da Lei Federal n° 
11.445. de 5 de janeiro de 2007, e dá outras providências. 

Verificamos que a finalidade do presente projeto, é a instituição de 
Taxa de Custeio Ambiental — TCA, atribuída a custear o serviço de manejo de resíduos sólidos e 
limpeza urbana, previsto na Lei n° 14.026/2020 de esfera federal, trazendo importantes alterações 
em legislações ascendentes sobre esta matéria. A inclusão da previsão de taxa para manejo de 
resíduos sólidos foi incluída no artigo 35 da Lei 11.445/2007, estabelecendo prazo para os 
municípios criarem suas taxas, acerca de sua constitucionalidade, á Sumula Vineulante n° 19 do 
Supremo Tribunal Federal, compõe sobre o tema, a taxa instituída para custeio de serviço público 
de coleta, remoção e tratamento de lixo e resíduos sólidos em geral. 

Além disso, em sua razão de natureza tributária, a referida taxa 
deverá se submeter em todos os seus preceitos, em especial a anterioridade anual e nonagesimal, 
onde autoriza sua cobrança apenas a partir do próximo exercício. 

Por fim, analisando o Projeto de Lei Complementar, nos aspectos e 
peculiaridades atinentes e esta Comissão, nos termos do Art. 38, I da Resolução 05/2001, c não 
existindo óbices jurídicos, opinamos por sua NORMAL TRAMITAÇÃO. 

Plenário Vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda, em 24 de agosto de 2021. 

FERNANDA MORENO 
Presidente da Comissão de Justiça e Redação — Relatora 

CARLOSÍUCARESKI 
Membro 

NS DA SILVA 
embr. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE 

MOGI DAS CRUZES 
ESTADO DE SÃO PAULO 

0 ti 26 , 

EDITAL DE CONVOCAÇAO 
AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUSSÃO DA 

TAXA DE CUSTEIO AMBIENTAL (TCA) 

O Vereador OTTO FÁBIO FLORES DE REZENDE — Presidente da Câmara Municipal de Mogi das 
Cruzes e o Vereador IDUIGUES FERREIRA MARTINS — Presidente da Comissão Especial de 
Vereadores sobre o Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos, no uso de suas 
atribuições, CONVOCAM a comunidade em geral para participar da Audiência Pública, a ser 
realizada no dia 18 de novembro de 2021, das 18h00min às 21h00min, no Auditório Tufi Elias 
Andery da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, localizada na Av. Narciso Yague Guimarães, 
n2 381, Centro Cívico, Mogi das Cruzes-SP, para discussão de propostas sobre o Projeto de Lei 
Complementar n2 06/2021, que institui no Município de Mogi das Cruzes a Taxa de Custeio 
Ambiental (TCA) pela utilização efetiva ou potencial do serviço público de limpeza urbana e de 
manejo de resíduos sólidos, conforme disposto no artigo 35 da Lei Federal n2 11.445, de 5 de 
janeiro de 2007. Poderão participar da audiência pública, instituições públicas, autoridades, 
organizações não-governamentais, associações representativas dos vários segmentos da 
sociedade e demais interessados, observados os termos do regulamento que segue abaixo: 

REGULAMENTO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA 

1. OBJETO: 
A AUDIÊNCIA PÚBLICA tem por objeto discutir propostas sobre o Projeto de Lei Complementar 
n9 06/2021, que institui no Município de Mogi das Cruzes a Taxa de Custeio Ambiental (TCA) 
pela utilização efetiva ou potencial do serviço público de limpeza urbana e de manejo de 
resíduos sólidos, conforme disposto no artigo 35 da Lei Federal n2 11.445, de 5 de janeiro de 
2007. 

2. DATA, HORÁRIO E LOCAL: 
A AUDIÊNCIA PÚBLICA será realizada no dia 18 de novembro de 2021, com início às 18h00min 
e término às 21h00min, no Auditório Tufi Elias Andery da Câmara Municipal de Mogi das 
Cruzes, localizada na Av. Narciso Yague Guimarães, n2 381, Centro Cívico, Mogi das Cruzes-SP. 

3. INSCRIÇÃO DE PARTICIPANTES: 
Deverá ser feita mediante preenchimento de formulário que estará disponível no local em que 
a AUDIÊNCIA PÚBLICA se realizará. 

4. FORMAS DE PARTICIPAÇÃO: 
Os participantes deverão assinar lista de presença e poderão participar mediante 
questionamentos, esclarecimentos de dúvidas e sugestões por escrito ou verbal. 

5. PROCEDIMENTO: 
5.1. Instalação dos trabalhos: A AUDIÊNCIA PÚBLICA terá início, no local, data e horário previsto, 

com a formação da Mesa Diretora, que será composta pelo Presidente do Poder Legislativo, 
Vereadores, representantes do Poder Executivo e outras autoridades. Haverá a designação de 
um membro da Mesa Diretora para exercer a função de Secretário dos trabalhos, a quem 
incumbirá providenciar o registro, pelos meios adequados, de todas as fases da AUDIÊNCIA 
PÚBLICA, bem como lavrar a respectiva 
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5.2. Da utilização da palavra pelo Poder Executivo: Na audiência pública, a equipe técnica do 
Poder Executivo Municipal de Mogi das Cruzes terá o prazo de 40 (quarenta) minutos para 
exposição sucinta da proposta apresentada (Projeto de Lei Complementar n2 06/2021, que 
institui no Município de Mogi das Cruzes a Taxa de Custeio Ambiental - TCA); 

5.3. Da utilização da palavra pelo Poder Legislativo: Na audiência pública, Vereadores e equipe 
técnica do Poder Legislativo Municipal de Mogi das Cruzes, designados pelo Presidente da 
Câmara, terá o prazo de 40 (quarenta) minutos para manifestações sobre a proposta 
apresentada (Projeto de Lei Complementar n2 06/2021, que institui no Município de Mogi das 
Cruzes a Taxa de Custeio Ambiental -TCA); 

5.4. Da utilização da palavra pelas entidades da Sociedade Civil Organizada: Na audiência 
pública, 4 (quatro) entidades representantes da Sociedade Civil Organizada, terão o prazo de 
10 (dez) minutos cada, para livre manifestação sobre a proposta apresentada (Projeto de Lei 
Complementar n2 06/2021, que institui no Município de Mogi das Cruzes a Taxa de Custeio 
Ambiental - TCA); 

5.5. Manifestações e sugestões dos participantes: O Presidente da Mesa Diretora passará a 
palavra a 10 (dez) participantes, de acordo com a ordem de inscrição, sendo fixado o tempo de 
3 (três) minutos para cada participante, destinado às manifestações e recolhendo suas 
sugestões por escrito ou verbal sobre a proposta apresentada (Projeto de Lei Complementar n2
06/2021, que institui no Município de Mogi das Cruzes a Taxa de Custeio Ambiental - TCA); 

5.6. Encerramento dos Trabalhos: A AUDIÊNCIA PÚBLICA será finalizada às 21h00min, com 
manifestação da Mesa Diretora dos trabalhos. A critério da Mesa Diretora, entretanto, poderá 
ocorrer a antecipação do encerramento dos trabalhos, caso todas as etapas deste Edital já 
tenham sido cumpridas; 

5.7. Casos omissos: Serão resolvidos pela Mesa Diretora. 

6. CONSULTAS:. Consulte o regulamento e os termos do Projeto de Lei Complementar n° 
06/2021, que institui a Taxa de Custeio Ambiental (TCA) pelo site www.cmmc.sp.gov.br.

Mogi das Cruzes, 10 de nove o dp 2021. 

OTTO FÁBIO FLORES 6E REZENDE 
Presidente da Câmara Municipal ogi d s Cruzes 

IDUIGl--TE RREI ARTINS 
Presidente dav e omissão Especial de Vereadores jvi

sobre o Plano tf -cipal de Gestão de Resíduos Sólidos 
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Mogi das Cruzes, 10 de novembro de 2021. 

Recebido, 
À Divisão de Expediente Legislativo, 
para as providências.cOrveis. 
De-se-Ciência.à Secretária Geral Administrativa, 

5-Novid cias que lhes couberem. 
;k)in .erh)ro/2021. 

/ 

SOARES 
Secretário Geral Legislativo 

Senhor Secretário Legislativo, 

Ao tempo em que cumprimentamos Vossa Senhoria, 
aproveitamos a oportunidade para informar que o Projeto de Lei Complementar n° 06/2021, 
que visa instituir a Taxa de Custeio Ambiental (TCA) pela utilização efetiva ou potencial do 
serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, conforme disposto no 
artigo 35 da Lei Federal n° 11.445, de 5 de janeiro de 2007, encontra-se em tramitação pelas 
Comissões Permanentes desta Casa Legislativa para análise e exarar parecer. 

Assim, para uma participação efetiva da população mogiana, 
informamos a Vossa Senhoria que designamos Audiência Pública para discussão do Projeto 
de Lei Complementar n° 06/2021, que institui a Taxa de Custeio Ambiental (TCA) para o 
próximo dia 18 de novembro de 2021, das 18h00m1n às 21h00min no auditório Tufi Elias 
Andery, nesta Edilidade. 

Para convocação da população requeremos a publicação nos 
jornais de grande circulação local do edital de convocação para a audiência pública e a 
inserção na página da intemet da Câmara Municipal, notícia com a convocação e link com 
edital de convocação e com cópia do projeto de lei complementar a ser discutido. 

Requeremos ainda a Vossa Senoria a disponibilização do 
auditório Tufi Elias Andery, para o próximo dia 18 de novembro de 2021, a partir das 
18h0Omin e, ainda, os serviços de som e gravação, informática, copa e funcionários da 
administração para auxiliarem como equipe de apoio nos procedimentos necessários para a 
realização da audiência pública. 

Atenciosamente, 

OTTO FÁBIO FLORES DE REZENDE 
Presidente da Câmara Municipal 

A Sua Senhoria 
Sr. PAULO SOARES — 
Secretário Geral Legislativo da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes — SP. 
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Nome .7;AMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES- CMMC 

Assunto 1:AMARA MUNICIPAL 

REF EDITAL DE CONVOCAÇA0 AUDIENCIA PUBLIc 

PARA DISCUSSÃO DA TAXA DE CUSTEIO AMBIENT 

NO DIA 18 DE NOVEMBRO 

10/11/2021 15:56 

CAI: 275889 

Conclusão: 02/12/2021 

órgão: SECRETARIA DE GOVERNO - SGOV 

Senhor Prefeito, 

PAL Oe 

("00 r)

Mogi das Cruzes, 10 de novembro de 2021. 

Ao tempo em que cumprimentamos Vossa Excelência servimo-
nos do presente para acusar o recebimento e agradecimento pela Mensagem SGOV n° 2/2021 
e comunicar que o Edital de convocação da Audiência Pública a ser realizada no dia 18 de 
novembro de 2021, das 18h00min às 21h00min, no Auditório Tufi Elias Andery da Câmara 
Municipal de Mogi das Cruzes, para discussão de propostas sobre o Projeto de Lei 
Complementar n°06/2021 (Mensagem GP n° 31/2021), que institui a Taxa de Custeio 
Ambiental (TCA), conforme disposto no artigo 35 da Lei Federal n° 11.445, de 5 de janeiro 
de 2007, e dá outras providências, já foi devidamente elaborado (cópia anexa) e será 
publicado na imprensa local. 

Assim, convidamos Vossa Excelência para que participe da 
audiência pública designada, bem como, solicitamos o encaminhamento deste convite aos 
setores competentes da municipalidade, em especial, aos servidores Ricardo Abílio Rossi 
Cardoso - Secretário de Finanças, Renata Hauenstein — Secretária de Assuntos Jurídicos e 
João Jorge da Costa — Diretor do Serviço Municipal de Águas e Esgotos — SEMAE, para que 
participem e possam proferir os esclarecimentos necessários à população. 

No mais, colocamo-nos à disposição para eventuais sugestões, 
informando que o regulamento da audiência pública pode ser consultado pelo site 
www.emme. sp.gov.br. 

Atenciosamente, 

S DE REZENDE 
Presidente da Câmara Municipal de Moo" as Cruzes 

IDUIGUE RA MA-RINS 
President s são Eseei l de Vereadores 

sobre o Plan M icipa 'de- eso de Resíduos Sólidos 

Excelentíssimo Senhor - - 
CAIO CÉSAR MACHADO DA CUNHA — 
Prefeito do Município de Mogi das Cruzes — SP. 
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MOGI DAS CRUZES 
ESTADO DE SÃO PAULO 

EDITAL DE CONVOCAÇAO 
AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUSSÃO DA 

TAXA DE CUSTEIO AMBIENTAL (TCA) 

O Vereador OTTO FÁBIO FLORES DE REZENDE - Presidente da Câmara Municipal de Mogi das 
Cruzes e o Vereador IDUIGUES FERREIRA MARTINS - Presidente da Comissão Especial de 
Vereadores sobre o Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos, no uso de suas 
atribuições, CONVOCAM a comunidade em geral para participar da Audiência Pública, a ser 
realizada no dia 18 de novembro de 2021, das 18h00m1n às 21h00m1n, no Auditório Tufi Elias 
Andery da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, localizada na Av. Narciso Yague Guimarães, 
n2 381, Centro Cívico, Mogi das Cruzes-SP, para discussão de propostas sobre o Projeto de Lei 
Complementar n2- 06/2021, que institui no Município de Mogi das Cruzes a Taxa de Custeio 
Ambiental (TCA) pela utilização efetiva ou potencial do serviço público de limpeza urbana e de 
manejo de resíduos sólidos, conforme disposto no artigo 35 da Lei Federal ne 11.445, de 5 de 
janeiro de 2007. Poderão participar da audiência pública, instituições públicas, autoridades, 
organizações não-governamentais, associações representativas dos vários segmentos da 
sociedade e demais interessados, observados os termos do regulamento que segue abaixo: 

REGULAMENTO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA 

1. OBJETO: 
A AUDIÊNCIA PÚBLICA tem por objeto discutir propostas sobre o Projeto de Lei Complementar 
n2 06/2021, que institui no Município de Mogi das Cruzes a Taxa de Custeio Ambiental (TCA) 
pela utilização efetiva ou potencial do serviço público de limpeza urbana e de manejo de 
resíduos sólidos, conforme disposto no artigo 35 da Lei Federal n2 11.445, de 5 de janeiro de 
2007. 

2. DATA, HORÁRIO E LOCAL: 
A AUDIÊNCIA PÚBLICA será realizada no dia 18 de novembro de 2021, com início às 18h00min 
e término às 21h00min, no Auditório Tufi Elias Andery da Câmara Municipal de Mogi das 
Cruzes, localizada na Av. Narciso Yague Guimarães, n2 381, Centro Cívico, Mogi das Cruzes-SP. 

3. INSCRIÇÃO DE PARTICIPANTES: 
Deverá ser feita mediante preenchimento de formulário que estará disponível no local em que 
a AUDIÊNCIA PÚBLICA se realizará. 

4. FORMAS DE PARTICIPAÇÃO: 
Os participantes deverão assinar lista de presença e poderão participar mediante 
questionamentos, esclarecimentos de dúvidas e sugestões por escrito ou verbal. 

5. PROCEDIMENTO: 
5.1. Instalação dos trabalhos: A AUDIÊNCIA PÚBLICA terá início, no local, data e horário previsto, 

com a formação da Mesa Diretora, que será composta pelo Presidente do Poder Legislativo, 
Vereadores, representantes do Poder Executivo e outras autoridades. Haverá a designação de 
um membro da Mesa Diretora para exercer a função de Secretário dos trabalhos, a quem 
incumbirá providenciar o registro, pelos meios adeq.uaçlos, de todas as fases da AUDIÊNCIA 
PÚBLICA, bem como lavrar a respectiva 

_ — 
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5.2. Da utilização da palavra pelo Poder Executivo: Na audiência pública, a equipe técnica do 
Poder Executivo Municipal de Mogi das Cruzes terá o prazo de 40 (quarenta) minutos para 
exposição sucinta da proposta apresentada (Projeto de Lei Complementar n° 06/2021, que 
institui no Município de Mogi das Cruzes a Taxa de Custeio Ambiental —TCA); 

5.3. Da utilização da palavra pelo Poder Legislativo: Na audiência pública, Vereadores e equipe 
técnica do Poder Legislativo Municipal de Mogi das Cruzes, designados pelo Presidente da 
Câmara, terá o prazo de 40 (quarenta) minutos para manifestações sobre a proposta 
apresentada (Projeto de Lei Complementar n2 06/2021, que institui no Município de Mogi das 
Cruzes a Taxa de Custeio Ambiental —TCA); 

5.4. Da utilização da palavra pelas entidades da Sociedade Civil Organizada: Na audiência 
pública, 4 (quatro) entidades representantes da Sociedade Civil Organizada, terão o prazo de 
10 (dez) minutos cada, para livre manifestação sobre a proposta apresentada (Projeto de Lei 
Complementar n2 06/2021, que institui no Município de Mogi das Cruzes a Taxa de Custeio 
Ambiental — TCA); 

5.5. Manifestações e sugestões dos participantes: O Presidente da Mesa Diretora passará a 
palavra a 10 (dez) participantes, de acordo com a ordem de inscrição, sendo fixado o tempo de 
3 (três) minutos para cada participante, destinado às manifestações e recolhendo suas 
sugestões por escrito ou verbal sobre a proposta apresentada (Projeto de Lei Complementar n2
06/2021, que institui no Município de Mogi das Cruzes a Taxa de Custeio Ambiental —TCA); 

5.6. Encerramento dos Trabalhos: A AUDIÊNCIA PÚBLICA será finalizada às 21h00min, com 
manifestação da Mesa Diretora dos trabalhos. A critério da Mesa Diretora, entretanto, poderá 
ocorrer a antecipação do encerramento dos trabalhos, caso todas as etapas deste Edital já 
tenham sido cumpridas; 

5.7. Casos omissos: Serão resolvidos pela Mesa Diretora. 

6. CONSULTAS:. Consulte o regulamento e os termos do Projeto de Lei Complementar n9
06/2021, que institui a Taxa de Custeio Ambiental (TCA) pelo site www.cmmc.sp.gov.br.

Mogi das Cruzes, 10 de noverr #o de 2021. 

OTTO FÁBIO FLORESCE REZENDE 
Presidente da Câmara Municip ba-Magl-dâs Cruzes 

IDUIGUE RREJAflARTINS 
Presidente d omis spec l de Vereadores 

sobre o Plano uri1ci i à Gestão de Resíduos Sólidos 
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Mogi das Cruzes, 5 de novembro de 2021. 

Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores, 

Com inspiração no princípio democrático e visando ao salutar diálogo 
institucional entre os Poderes da República, encaminho-lhes as informações a seguir explanadas: 

2. Tendo em vista a solicitação verbal exarada pelo Presidente da Câmara 
Municipal. Vereador Otto Fábio Flores de Rezende, para que esta Municipalidade indique um 
representante do Secretariado Municipal para participação e representação do Executivo local na 
audiência pública, a ocorrer no dia 19/11/2021, às 18h00, com a finalidade de discutir as questões 
referentes à taxa do lixo, denoto a presença dos seguintes servidores: 

a) Ricardo Abílio Rossi Cardoso, Secretário de Finanças; 
b) Renata Ilauenstein, Secretária de Assuntos Jurídicos; e 
c) João Jorge da Costa, Diretor do Serviço Municipal de Águas e Esgotos - 

SEMAE. 

3. Considerando a amplitude e a importância do referido evento, é fundametiial 
que a mediação da audiência pública seja efetuada por um corpo técnico competente, a fira:11e 
assegurar a manutenção do princípio imprescindível da transparência. Destarte, convém destàar 
a especialidade dos representantes indicados. 

4. Ricardo Abílio é especializado nas áreas jurídica, contábil eleitoral e em 
contabilidade pública. Atua na área contábil privada há mais de 25 anos e na área pública há mais 
de 5 anos. Foi Secretário de Finanças de Rio Grande da Serra, ex-Diretor de Fomento ao Comércio 
e Negócios da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Ribeirão Pires e atuou como Diretor 
Financeiro e Contábil da Câmara Municipal de Ribeirão Pires. 

5. Renata Hauenstein, por sua vez, é bacharel em Direito, com especialização 
em Direito Administrativo pela Pontificia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e 
atualmente cursa especialização em Direito do Estado na Escola Superior da Procuradoria Geral 
do Estado de São Paulo. Trabalhou na Prefeitura de São Paulo entre 2008 e 2011, tendo atuado 
posteriormente nas Secretarias Estaduais de Educação e de Cultura, em São Paulo. Foi membro 
do Conselho do Fundeb, Conselheira Titular do Conselho Estadual de Defesa do Contribuinte e 
do Conselho Curador da Fundação Procon/SP, bem como Diretora Nacional de Projetos na Unesco 
e Organização dos Estado Ibero-Americanos (0E1). 

Av. Vereador Narciso Vague GUimartleS, 277, 30 andar, Centro Clvico, Mogi das Cruzes - SP *Telefone (11)4798-5028' 
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6. Subsidiariamente, João Jorge é especialista em Engenharia Hidráulica e 

Sanitária e já atuou nas Prefeituras de São Paulo c de Jundiaí, além de ter acumulado experiência 

por 26 anos na Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp. Dentre os 

diversos projetos dos quais conduziu, participou da elaboração da 3' Revisão do Plano dc 

Macrodrenagem da Bacia do Alto Tietê c da elaboração do Plano Diretor de Aproveitamento de 

Recursos Hídricos para a Macrometrópole Paulista. Também foi o Coordenador de Planejamento 

do Gerenciamento do Projeto Tietê - 31 Etapa - Região Metropolitana de São Paulo. 

7. De mais a mais, acredita-se que a presente indicação é plenamente capaz de 

suprir os requisitos técnicos da mediação da audiência pública e da boa interlocução com a 

população mogiana. Nesse sentido, os três nomes escolhidos atuarão proficuamente para 
esclarecer a complexidade da questão, sobretudo através das três principais frentes temáticas: 
econômica, ambiental e jurídica. 

8. Considerando o exposto, acredito ter atendido a pertinente solicitação da 
Ilma. Presidência desta Edilidade. Reitero a disposição da Prefeitura Municipal de Mogi das 
Cruzes para empreender quaisquer esforços no cumprimento integral das requisições 
democráticas. 

Nada obstante, expresso os meus agradecim os c valho-me do ensejo para 
renovar a Vossas Excelências, em mais esta oportunidade, • • lestos de profundo respeito e de 
elevada consideração. 

RUBENS PE , !. e DE OLIVEIRA 
Secretári •4"djunto de Governo 

A Sua Excelência o Senhor 
Vereador Otto Fábio Flores de Rezende 
Presidente da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes 
E demais Excelentíssimos Senhores Vereadores 
Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, 381, Centro Cívico 
Nesta 
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CÂMARA MUNICIPAL DE 

MOGI DAS CRUZES 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Mogi das Cruzes, 12 de novembro de 2021. 

Reverendíssimo Senhor, 

Ao tempo em que cumprimentamos Vossa Excelência servimo-
nos do presente para convidá-lo a participar da Audiência Pública a ser realizada no dia 18 de 
novembro de 2021, das 18h0Omin às 21h0Omin, no Auditório Tufi Elias Andery da Câmara 
Municipal de Mogi das Cruzes, para discussão de propostas sobre o Projeto de Lei 
Complementar n°06/2021, que institui a Taxa de Custeio Ambiental (TCA), conforme 
disposto no artigo 35 da Lei Federal n° 11.445, de 5 de janeiro de 2007, e dá outras 
providências. 

Referido projeto de lei complementar, visa obedecer dispositivos 
de lei federal, em especial, o § 2° do artigo 35 da Lei Federal n° 11.445/2007, alterado pela 
Lei Federal n° 14.026, de 15 de julho de 2020, o qual prevê que a não proposição de 
instrumento de cobrança pelo titular do serviço nos termos deste artigo, no prazo de 12 (doze) 
meses de vigência da mencionada lei, configura renúncia de receita, com as implicações 
previstas no artigo 14 da Lei Complementar Federal n° 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de 
Responsabilidade Fiscal). 

Assim, para não incorrer na configuração de renúncia de receita, 
o Poder Executivo Municipal tinha o prazo de até 15 de julho de 2021 para propor projeto de 
lei instituindo a cobrança da taxa pela utilização efetiva ou potencial do serviço público de 
limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos. Fato esse que se deu quando o Projeto de Lei 
Complementar n° 06/2021 foi considerado objeto de deliberação na Sessão Ordinária do dia 
14 de julho de 2021, ocasião em que a proposta legislativa iniciou sua tramitação junto às 
Comissões Permanentes da Câmara Municipal. 

No mais, colocamo-nos à disposição para eventuais sugestões, 
informando que segue anexo o regulamento da audiência pública o qu. • ntamente com os 
termos do Projeto de Lei Complementar n° 06/2021, pode sultados pelo site 
WWW (=me,. sp. gov .br. 

Atencios 

IDU 
Presiden 

sobre o PI 
a Contissã 
uníe- ipal de 

Excelentíssimo Reverendíssimo 
Dom PEDRO LUIZ STRINGHINI 
Bispo da Diocese de Mogi das Cruzes — SP. 

IRA RTINS 
Especial d Vereadores 

estão de Resíduos Sólidos 
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ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUSSÃO DE PROPOSTA SOBRE O PROJETO 
DE LEI COMPLEMENTAR N° 06/2021, QUE INSTITUI NO MUNICÍPIO DE MOGI DAS 
CRUZES A TAXA DE CUSTEIO AMBIENTAL - TCA, DA COMISSÃO ESPECIAL DE 
VEREADORES, REALIZADA NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2021, NO AUDITÓRIO 
VEREADOR TUFI ELIAS ANDERY DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES. 

Aos dezoito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, às 18h00, no 
Auditório Vereador Tufi Elias Andery da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, sito a 
Avenida Narciso Yague Guimarães, n° 381, Centro Cívico, reuniram-se os senhores 
Vereadores integrantes da CEV - Comissão Especial de Vereadores a saber: lduigues 
Ferreira Martins, na presidência, Inês Paz e Pedro Hideki Komura, para tratar do Plano 
Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos em especial sobre proposta do projeto de lei 
complementar n° 06/2021, que institui no Município de Mogi das Cruzes a Taxa de Custeio 
Ambiental - TCA, pela utilização efetiva ou potencial do serviço público de limpeza urbana e 
de manejo de resíduos sólidos, conforme disposto no artigo 35 da Lei Federal n°11.445, de 
5 de janeiro de 2007, integrantes desta Edilidade, a saber: Pedro Hideki Komura, Edson dos 
Santos, Eduardo Hiroshi Ota, José Francimário Vieira de Macedo e Marcos Paulo Tavares 
Furlan, nos termos que dispõe o artigo 73, § 2° inciso I, da Lei Orgânica do Município de 
Mogi das Cruzes, o artigo 35, § 3°, Inciso I, da Resolução n° 05 de 23 de abril de 2001, 
(Regimento Interno da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, convoca a comunidade em 
geral para participar da Audiência Pública, nesta data. O Presidente da Câmara Municipal 
de Mogi das Cruzes, o vereador Otto Fábio Flores de Rezende, iniciou a abertura da 
audiência pública proferindo o seguinte: Boa noite a todos que acompanham essa audiência 
pública na Câmara Municipal de Mogi das Cruzes. A presidência e a Comissão Especial de 
Vereadores que trata sobre Plano Municipal de Gestão de Resíduo Sólido da Câmara 
Municipal de Mogi das Cruzes, recebe na noite do dia 18 de novembro de 2021, o secretário 
de finanças, o senhor Ricardo Abílio, a secretária de assuntos jurídico, a senhora Renata 
Hauenstein, o senhor Francisco Cardoso de Camargo Filho - Secretário de Governo, para 
essa audiência pública de discussão da instituição do TCA - Taxa de Custeio Ambiental, 
disposto no projeto de complementar n° 06/2021, de autoria do Poder Executivo. O Eu 
informo que essa audiência pública é transmitida ao vivo pelo canal 3.2 da TV Digital, pelo 
site da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, Facebook e Youtube. Neste momento peço 
para que a funcionária Rosângela faça a leitura do inteiro teor do Edital de Convocação da 
Audiência Pública; que assim procedeu a funcionária Rosângela expondo o seguinte: 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUSSÃO DA TAXA DE 
CUSTEIO AMBIENTAL (TCA). O Vereador OTTO FÁBIO FLORES DE REZENDE — 
Presidente da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes e o Vereador IDUIGUES 
FERREIRA MARTINS — Presidente da Comissão Especial de Vereadores sobre o Plano 
Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos, no uso de suas atribuições, CONVOCAM a 
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comunidade em geral para participar da Audiência Pública, a ser realizada no dia 18 de 
novembro de 2021, das 18h00min às 21h00min, no Auditório Tufi Elias Andery da Câmara 
Municipal de Mogi das Cruzes, localizada na Av. Narciso Yague Guimarães, n° 381, Centro 
Cívico, Mogi das Cruzes-SP, para discussão de propostas sobre o Projeto de Lei 
Complementar n°06/2021, que institui no Município de Mogi das Cruzes a Taxa de Custeio 
Ambiental (TCA) pela utilização efetiva ou potencial do serviço público de limpeza urbana e 
de manejo de resíduos sólidos, conforme disposto no artigo 35 da Lei Federal n° 11.445, de 
5 de janeiro de 2007. Poderão participar da audiência pública, instituições públicas, 
autoridades, organizações não-governamentais, associações representativas dos vários 
segmentos da sociedade e demais interessados, observados os termos do regulamento que 
segue abaixo: REGULAMENTO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA: 1. OBJETO: A AUDIÊNCIA 
PÚBLICA tem por objeto discutir propostas sobre o Projeto de Lei Complementar n° 
06/2021, que institui no Município de Mogi das Cruzes a Taxa de Custeio Ambiental (TCA) 
pela utilização efetiva ou potencial do serviço público de limpeza urbana e de manejo de 
resíduos sólidos, conforme disposto no artigo 35 da Lei Federal n°11.445, de 5 de janeiro de 
2007. 2. DATA, HORÁRIO E LOCAL: A AUDIÊNCIA PÚBLICA será realizada no dia 18 de 
novembro de 2021, com início às 18h00min e término às 21h00min, no Auditório Tufi 
Elias Andery da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, localizada na Av. Narciso Yague 
Guimarães, n° 381, Centro Cívico, Mogi das Cruzes-SP. 3. INSCRIÇÃO DE 
PARTICIPANTES: Deverá ser feita mediante preenchimento de formulário que estará 
disponível no local em que a AUDIÊNCIA PÚBLICA se realizará. 4. FORMAS DE 
PARTICIPAÇÃO: Os participantes deverão assinar lista de presença e poderão participar 
mediante questionamentos, esclarecimentos de dúvidas e sugestões por escrito ou verbal. 5. 
PROCEDIMENTO: 5.1. Instalação dos trabalhos: A AUDIÊNCIA PÚBLICA terá início, no 
local, data e horário previsto, com a formação da Mesa Diretora, que será composta pelo 
Presidente do Poder Legislativo, Vereadores, representantes do Poder Executivo e outras 
autoridades. Haverá a designação de um membro da Mesa Diretora para exercer a função 
de Secretário dos trabalhos, a quem incumbirá providenciar o registro, pelos meios 
adequados, de todas as fases da AUDIÊNCIA PÚBLICA, bem como lavrar a respectiva Ata. 
5.2. Da utilização da palavra pelo Poder Executivo: Na audiência pública, a equipe técnica 
do Poder Executivo Municipal de Mogi das Cruzes terá o prazo de 40 (quarenta) minutos 
para exposição sucinta da proposta apresentada (Projeto de Lei Complementar n° 06/2021, 
que institui no Município de Mogi das Cruzes a Taxa de Custeio Ambiental — TCA); 5.3. Da 
utilização da palavra pelo Poder Legislativo: Na audiência pública, Vereadores e equipe 
técnica do Poder Legislativo Municipal de Mogi das Cruzes, designados pelo Presidente da 
Câmara, terá o prazo de 40 (quarenta) minutos para manifestações sobre a proposta 
apresentada (Projeto de Lei Complementar n° 06/2021, que institui no Município de Mogi das 
Cruzes a Taxa de Custeio Ambiental — TCA); 5.4. Da utilização da palavra pelas entidades 
da Sociedade Civil Organizada: Na audiência pública, 4 (quatro) entidades representantes 
da Sociedade Civil Organizada, terão o prazo de 10 (dez) minutos cada, para livre 
manifestação sobre a proposta apresentada (Projeto de Lei Complementar n° 06/2021, que 
institui no Município de Mogi das Cruzes a Taxa de Custeio Ambiental — TCA); 5.5. 
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Manifestações e sugestões dos participantes: O Presidente da Mesa Diretora passará a 
palavra a 10 (dez) participantes, de acordo com a ordem de inscrição, sendo fixado o tempo 
de 3 (três) minutos para cada participante, destinado às manifestações e recolhendo suas 
sugestões por escrito ou verbal sobre a proposta apresentada (Projeto de Lei Complementar 
n° 06/2021, que institui no Município de Mogi das Cruzes a Taxa de Custeio Ambiental — 
TCA); 5.6. Encerramento dos Trabalhos: A AUDIÊNCIA PÚBLICA será finalizada às 
21h00min, com manifestação da Mesa Diretora dos trabalhos. A critério da Mesa Diretora, 
entretanto, poderá ocorrer a antecipação do encerramento dos trabalhos, caso todas as 
etapas deste Edital já tenham sido cumpridas; 5.7. Casos omissos: Serão resolvidos pela 
Mesa Diretora. 6. CONSULTAS:. Consulte o regulamento e os termos do Projeto de Lei 
Complementar n° 06/2021, que institui a Taxa de Custeio Ambiental (TCA) pelo site 
www.cmmc.sp.qov.br. . Mogi das Cruzes, 10 de novembro de 2021. OTTO FÁBIO FLORES 
DE REZENDE - Presidente da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes. IDUIGUES 
FERREIRA MARTINS - Presidente da Comissão Especial de Vereadores sobre o Plano 
Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos. O presidente da Câmara Municipal de Mogi 
das Cruzes, vereador Otto Fábio Flores de Rezende, agradeceu a funcionário Rosângela 
pela leitura do edital, bem como registrou a presença dos seguintes vereadores: lduigues 
Ferreira Martins, Presidente da Comissão Especial de Vereadores, que trata sobre o Plano 
Municipal de Gestão de Resíduo Sólido nesta Edilidade, José Luiz Furtado, Milton Lins da 
Silva, Maria Luiza Fernandes, Inês Paz, Marcos Paulo Tavares Furlan, Edson dos Santos, 
Juliano Malaquias Botelho, Pastor Osvaldo Antônio da Silva, Vitor Shozo Emori, Edson 
Alexandre Pereira, José Francimário Vieira de Macedo e Pedro Hideki Komura. O  Presidente 
da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, o vereador Otto Fábio Flores de Rezende, expôs 
o seguinte: Neste instante concedo a palavra ao secretário de governo, o senhor Francisco 
Cardoso de Camargo Filho que terá o tempo de quarenta minutos para sua explanação. 
Assim sendo, o Secretário de Governo, o senhor Francisco Cardoso de Camara° Filho, 
cumprimentou a todos os presentes, e fez uso da palavra expondo o seguinte: O trabalho 
que está sendo desenvolvido sempre com a presença do nosso secretário de finanças, o 
Ricardo, e na parte dos assuntos jurídicos a doutora Renata. Todo o trabalho nosso lá, em 
ternos da secretaria de governo e as demais integradas, elas buscam as soluções e 
encaminhamentos. E nós assim, através do nosso prefeito Caio, estendemos abaixo dele 
não só a essa Mesa Diretiva, a essa Casa como aos presentes. E no sentido de sempre 
viabilizar essa relação que já vem acontecendo a longo tempo e que é muito salutar. Todas 
situações apresentadas, elas são estudadas e debatidas, e nos dá assim, grande prazer de 
sempre ser convidado e de estar aqui presente, sempre buscando dentro das nossas 
possibilidades, os ajustes e trazendo colaborações significativas também. Nós, em termos 
de governo, sempre cabe nos a procura das políticas públicas. E se tratando desse tema, 
nós podemos dizer que um dos itens é justamente o marco regulatório, nós estamos 
trabalhando muito em cima desse título que desde 2020, vem aí com os projetos de lei, 
inclusive, vindo aqui para a Câmara e aí debatendo o caso. Mas não podemos deixar as 
políticas, onde há um interesse muito grande e a gente percebe isso, nos 
acompanhamentos dos trabalhos também desenvolvidos pelo o Executivo na parte da PPP 
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do lixo. Então há uma integração muito grande. E nós não podemos esquecer dos trabalhos 
que sempre irão retornar do lixo que é o tema de hoje, e são: A geração de energia e 
ampliação do setor de reciclagem do Município. E fora as técnicas e outras que nesse 
momento começam a surgir com propostas, inovações, o nosso próprio prefeito buscando 
soluções também nessa área, e tenho absoluta certeza na parte de inovação. Então a 
Cidade de Mogi das Cruzes realmente não vai ficar atrás de nenhum município, mas eles 
estão estão buscando soluções. E aproveitar aquilo que realmente sempre foi um descarte e 
trazer isso um beneficio nessa parte para a população. Então nós sabemos que o lixo ele 
hoje é um elemento assim, que nos traz grandes benefícios. E toda a equipe não só pelas 
políticas públicas e encaminhamento, mas dentro os elementos técnicos vão buscar 
soluções também nesse campo. Da nossa parte nós estamos atentos a qualquer movimento, 
e também nós olhando o momento nós passamos aqui a palavra para o secretário Ricardo, 
onde ele já entra em uma parte técnica esperada. E faço agora os meus cumprimentos a 
vereadora Maria Luiza Fernandes e também o vereador Milton Lins da Silva que aqui 
também estão presentes nos prestigiando. Então passo a palavra ao secretário de finanças, 
o senhor Ricardo. Assim sendo, o secretário  municipal de finanças, o senhor Ricardo Abílio, 
fez uso da palavra cumprimentando a todos os presentes na audiência pública, bem como 
expôs o seguinte: Eu acho que esse debate é importantíssimo, necessário, principalmente 
pelo momento que nós estamos vivendo. Eu vou passar primeiramente a parte da doutora 
Renata, que é a parte da legalidade dessa instituição, e depois eu fecho com os detalhes 
orçamentários e aí a gente prossegue com a audiência. Assim, a secretária de assuntos 
jurídicos, a senhora Renata Hauenstein. cumprimentou a todos os presentes na audiência 
pública, expondo o seguinte: Eu gostaria de agradecer a presença da sociedade civil que se 
dispôs a comparecer a essa Casa Legislativa para debater a instituição popularmente 
conhecida como a taxa do lixo. Eu providenciei um slide para poder sintetizar um pouco o 
marco do relatório do saneamento básico que foi instituído pelo governo federal em meados 
de junho do ano passado. O novo marco ligado ao saneamento trouxe diversas diretrizes 
para a universalização do saneamento básico no Brasil. Em uma das diretrizes estabelecidas 
pela a lei federal é de que os municípios instituírem uma taxa de custeio ambiental, quase 
atualmente conhecida como taxa de coleta de resíduos sólidos ou taxa do lixo. E o município 
disponibiliza prazo de doze meses desde o inicio da vigência da lei para instituir essa taxa. A 
não propositura dessa instituição de instrumento de cobrança dessa taxa acaba levando o 
gestor público a incidir em uma responsabilidade fiscal ou por crime de responsabilidade por 
estar descumprindo uma legislação federal. E nesse sentido o Município de Mogi das Cruzes 
cumprindo a legislação federal apresentou o projeto de lei à Câmara Municipal para ser 
debatido, projeto esse que nós estamos discutindo nesse momento. E a gente trouxe um 
levantamento que foi realizado das cidades do Alto Tietê que já aprovaram essa taxa, e a 
cobrança começa já no ano de 2022, que são as cidade de Biritiba Mirim, Guararema, 
ltaquaquecetuba, Suzano, Arujá e Guarulhos. As duas cidades do Alto Tietê que são Ferraz 
de Vasconcelos e Poá já realizavam a cobrança dessa taxa antes mesmo do novo marco 
legal do saneamento básico. A cidade de Ferraz de Vasconcelos desde 2017, e Poá desde 
1997. As duas cidades da região do Alto Tietê que têm discutido atualmente o projeto são 
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Mogi das Cruzes e Santa Isabel. Da parte legal, eu acho que é bem sintético o que a gente 
tem para colocar. Uma questão importante é que tem sido discutida muito a 
constitucionalidade dessa lei, porque é uma lei federal que impõem aos municípios a 
cobrança de uma taxa e que acaba interferindo na autonomia municipal. Existem três ações 
diretas de inconstitucionalidade tramitando no STF em conjunto, cujo ministro relator, é o 
ministro Fucks, está pautada para julgamento se eu não me engano no dia 24 de novembro, 
se eu não me recordo. O Município de Mogi das Cruzes infelizmente não é um legitimado 
para propor essa ação e questionar essa legislação federal, mas nós solicitamos por meio da 
Procuradoria Geral do Município que nós podemos ser credenciados como amicus curiae 
(amigo da corte) nessa ação que ainda está pendente de decisão por parte do ministro, mas 
nós estamos acompanhando esse julgamento na Corte Constitucional. Eu vou passar agora 
a palavra para o secretário municipal de finanças, o senhor Ricardo, para completar a 
exposição do Poder Executivo Municipal. Obrigada! Assim sendo, o secretário municipal de 
finanças. o senhor Ricardo Abílio, fez uso da palavra expondo o seguinte: A doutora Renata 
colocou bem a jurídica, mas é que tudo acaba saindo e partindo pela a secretaria de finanças 
nessa questão de instituição de qualquer cobrança. Primeiro, complementando a parte do 
discurso do nosso secretário de governo. Não seria vontade da nossa gestão instituir 
qualquer nova cobrança, principalmente por esse momento que estamos vivendo de 
pandemia e de uma situação praticamente de calamidade pública. Ocorre que, tinha, essa 
obrigatoriedade, a taxa do lixo, conforme foi colocado que algumas cidades já possuem a 
instituição da mesma, ela já era autorizada pela a lei federal n° 11.445 do ano de 2007. 
Então desde de 20007, qualquer cidade já poderia instituir essa taxa, algumas assim 
fizeram, outras tentaram e não conseguiram e outras nem tentaram. Com o advento da lei 
do marco do saneamento n° 14.026, de 15 de julho de 2020, veio a ordem expressa que 
todo prefeito e todo gestor teriam doze meses para fazer a propositura dessa cobrança. 
Então assim fizemos, cumprindo uma determinação legal, conforme a doutora Renata 
pontuou, o prefeito seja ele de qual for a cidade, ele não é, vamos dizer o portugues claro na 
prática, "autorizado", competente a entrar com uma ação de inconstitucionalidade, ele não 
poderia fazer isso, como possuímos já três ADI's (Ação Direta de Inconstitucionalidade) já 
correndo, foi ingressado um pedido, conforme a doutora Renata falou, que depende da 
autorização óbviamente do STF, mas a prefeitura de Mogi das Cruzes como amicus curiae 
(amigo da corte), que eu gosto e prefiro falar popular: Intercer interessado, aquele que quer 
acompanhar e colaborar com a ação para que acompanhe essa inconstitucionalidade. Então 
nós não poderíamos como gestores simplesmente colocar: Ah! Eu entendo que é 
inconstitucional, eu entendo que não deveria, e não fizemos. A lei está determinando, e 
quanto não tivermos a resposta da inconstitucionalidade que somente pode ser decretada 
por uma lei federal lá pelo Supremo. Então a gente não podemos simplesmente acharmos 
inconstitucional, mas temos que respeitar a lei que atualmente está vigente. Então como está 
em pauta para o dia 24 de novembro, ou seja, daqui menos de uma semana, na quarta-feira, 
quem sabe a partir daí nós vamos pacificar esse primeiro entendimento jurídico, esse 
imbróglio que a gente acaba tendo neste problema. Outro ponto importante a ser colocado, 
hoje, inclusive na audiência da LOA, já debatemos um pouco isso né vereadora Inês? É 
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sobre a questão até do valor, de como calcular. Às vezes tem situações que colocam não. O 
marco manda fazer uma lei de se instituir a cobrança, então, se é só instituir, coloca-se um 
valor simbólico de cobrança. O próprio marco de saneamento estabelece que o cálculo 
dessa cobrança será feito em cima do valor de custeio de coleta de resíduo sólido dos 
últimos doze meses. Então nós não podemos simplesmente criar uma cobrança e acharmos 
um valor bonito ou não e colocarmos, mas ele tem esse cálculo em cima do que já é 
efetivamente pago pelo município no custeio da coleta de resíduos sólidos. Então essa lei, 
ela veio já, dando mastigados, os passos, e o que determina. E aí a contestação mandou 
fazer a propositura até o dia 15 de julho de 2021. E a cobrança? Automaticamente por tudo 
que indica: A própria legislação, ela já estabelece que a cobrança se faz a partir do ano 
seguinte. Inclusive, reforçando isso, a ANA - Agência Nacional de Águas, que pelo próprio 
marco do saneamento tem o poder e a determinação de várias diretrizes e vários 
procedimentos, ela vem e já coloca, que todas as cidades terão que apresentar a ela o 
formato que foi decidido para fazer a cobrança. Então isso corrobora e vai ao encontro 
exatamente do que a gente já entendia, e que seria a propositura até o dia 15 de julho de 
2021, a aprovação ainda dentro desse ano para a cobrança a partir do ano seguinte. Então 
voltando a dizer logicamente, que qualquer mudança nas ADI 's, que estão no Supremo, 
poderemos vir a ter alguma alteração. Então dentro dos parâmetros do que a gente vem 
debatendo, do que a gente vem recebendo de questionamentos e de conversas, eu acredito 
que estes tenham sido os pontos primordiais, em que a gente viria aqui apresentar para 
vocês, e estarmos aqui novamente parabenizando a iniciativa da Casa por essa 
transparência,e por esse contato. Eu acho importante podermos debater os assuntos, 
escutarmos as opiniões, os pontos de vista e as colocações, para assim a gente buscar 
sempre o melhor que é a aplicabilidade das legislações e sempre o bem estar do cidadão 
mogiano. Um ponto importante para lembrar, é, além do prefeito gestor público que não 
fizesse a propositura da ação, poder responder por improbidade administrativa, há sanções 
também previstas por intermédio da legislação, do março e de suas obrigações acessórias, 
uma possibilidade até de perdas e diretos para que a cidade possa a vir a receber. Tá, eu 
não vou eu aqui cravar. Olha! Isso vai travar o recebimento do FPM, mas hoje eu também 
não consigo cravar para vocês que a cidade que não instituir não vai ocorrer em algum caso. 
A gente tem um sistema, alguns aqui conhecem, somente, por exemplo, o vereador José 
Luiz que já trabalhou na secretaria de finanças, mas nós temos o CALC, que é uma base 
cadastral que se o município não estiver em dia , ele não consegue realizar convênios, ele 
não consegue poder pegar empréstimos, não consegue receber o próprio FPM do governo 
federal. E ali, não é simplesmente falar assim: Olha, se você não estiver devendo nada, 
você não está no CALO. Não! Você pode entrar no CALO pela falta de entrega do SIOPE da 
Educação, do SIOPE da Saúde que são obrigações acessórias. Então a gente não sabe se 
pode acontecer no ano que vem de ter um item dentro do CALO, que é a devida 
regularização junto ao marco do saneamento. Eu não estou aqui falando o que vai acontecer 
ou não vai, mas como a legislação nos abre brechas de entendimento para qual pode vir a 
perder de direitos e possibilidades, principalmente financeiras para o município, isso tudo 
nos causa a preocupação e a necessidade de estar fazendo os procedimentos que nós 
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fizemos. Deixando bem claro, isso está bem, eu acho que nesse ponto está bem pacificado 
com a Casa e com todos senhores vereadores. Nós não fizemos propositura deste projeto, 
conforme já vimos até em algumas cidades, que vem do Executivo goela abaixo para ser 
aprovado não, mas a gente trouxe um modelo, a gente trouxe um desenho que foi discutido 
amplamente na Câmara Técnica de Finanças do CONDEMAT, e que foi feito meio que 
uniforme em todas as cidades como meio de não deixamos tantas disparidades. Só que 
lógico, em algumas também, quando chegou na casa leis houveram mudanças. E a gente 
está super aberto a isso, já estive uma vez na sessão né presidente e vereador? Estivemos 
já debatendo esse assunto, estamos hoje com essa audiência pública e continuaremos ai à 
disposição para qualquer esclarecimentos e qualquer necessidade de novas reuniões, novas 
vindas nessa Casa para poder esgotar todos os meios possíveis de dúvidas e o que mais for 
necessário. Eu acredito que eu tenha conseguido abranger os principais pontos e ficamos aí 
à disposição. Segundo edital, o senhor presidente da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, 
o vereador Otto Fábio Flores de Rezende, prosseguiu a audiência pública passando a 
palavra para os questionamentos dos membros do Poder Legislativo Municipal para que 
façam as perguntas no período de quarenta minutos. Assim sendo, foi concedido a palavra 
para a procuradora iurídica da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, a doutora Deborah 
Moraes de Sá, que assim cumprimentou todos presentes na audiência pública expondo o 
seguinte: Eu sou a Deborah e sou procuradora jurídica da Câmara Municipal de Mogi das 
Cruzes. Eu fui convidada para falar um pouquinho também a respeito da Taxa de Custeio 
Ambiental. A respeito dos aspectos jurídicos e um pouco também a respeito do trâmite do 
projeto de lei em si. O principal foi dito pela doutora Renata e pelo secretário. O projeto já 
passou pela Procuradoria da Câmara, e o posicionamento nosso da Procuradoria é que o 
projeto não contém vícios, nem de legalidade e nem de inconstitucionalidade. O nosso 
parecer, é um parecer orientativo, e ele não é um parecer vinculante. Então é importante 
dizer que os vereadores são livres para decidirem e votarem de acordo com as suas 
convicções, porém da forma que veio essa lei, ela amarrou o município de uma forma que 
nós não temos condições como o secretário bem disse de juridicamente assumir um risco 
de não propor essa taxa nesse momento. A lei traz uma obrigatoriedade que não é uma 
obrigatoriedade direta, porque nem poderia ser né, as competências tributárias são 
facultativas, porém ela traz como uma alternativa ao município caso ele não fizesse essa 
propositura, ele teria que comprovar uma renúncia de receita, e obviamente isso não é uma 
coisa simples, pois orçamento do município é uma balança. Então você tem que mostrar 
onde está sobrando para você poder abrir mão de instituir essa taxa de custeio ambiental 
nesse momento. Essa renúncia de receita já poderia estar prevista na LOA, ou então ela 
teria que ser comprovada no próximo ano, através de medidas de compensação e nos 
mecanismos da lei de responsabilidade fiscal. E basicamente o que fala: Caso o município 
não cumpra, o gestor vai estar submetido aos mecanismos punitivos da lei de 
responsabilidade fiscal. Como bem foi dito, pode incidir em crime de responsabilidade, por 
incidir em atos de improbidade administrativa. É importante falar também, que a taxa do lixo, 
como é conhecida popularmente, segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal 
atualmente ela é constitucional. Existe uma súmula vinculante de n° 19, e essa súmula é 
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bem clara, a taxa do lixo ela cumpre os requisitos. O que eles querem dizer com isso? Ela é 
uma taxa que é uma contraprestação a um serviço público obrigatório, e um serviço público 
divisível. Então nesses termos ela não contraria a legislação federal . E para quem bem 
sabe, uma súmula vinculante para ela chegar a esse status, ela é fruto de muitas decisões 
reiteradas do Tribunal do STF. Então o entendimento atual é esse. A natureza da taxa em si, 
não tem muito como a gente discutir. Existem realmente três ações diretas de 
inconstitucionalidade, em apenas uma delas, faz parte do objeto do pedido a suspensão da 
lei na sua totalidade. Nas outras duas, eles falam de alguns dispositivos esparsos, e 
nenhum deles se remete especificamente ao artigo 35. Elas estão pautadas, as três para 
julgamento do dia 24 de novembro, que é na semana que vem. Então eu acredito que em 
breve a gente vai ter mesmo alguma, esperamos né, alguma decisão por parte do Supremo. 
Eu fui procurar saber depois de entender um pouco mais, sobre o que estava sendo 
questionado, e eu acho que é um questionamento muito válido né, ninguém quer mais um 
boleto para pagar né. Eu como munícipe e assim como todo mundo eu também não quero 
mais uma taxa né. E eu fui procurar entender quais seriam os argumentos da contraparte, 
sobre o que está sendo questionado em termos jurídicos e que poderia eventualmente 
mácula essa instituição dessa taxa. E eu vi alguns questionamentos a respeito do interesse 
local, que a taxa seria interesse do município, e que nesse sentido não poderia ter vindo por 
parte da União. Eu particularmente não concordo com esse entendimento. Eu acho que a 
taxa ela vem instituída dentro de um macrossistema, não é uma coisa que interessa só ao 
município, é um interesse no mínimo regional. Na verdade, o que a taxa busca é custear os 
contratos de concessão da coleta de resíduo sólido né, ela busca dar uma autonomia para 
esses contratos. Hoje em dia nós já pagamos esse serviço, só que ele vem através dos 
nossos impostos que são destinados a educação e a saúde. Então a ideia é que com essa 
taxa existam uma sustentabilidade, uma auto sustentabilidade para esses contratos de forma 
que esse recolhimento fique vinculado ao custeio, que não é um custeio baixo né, eu andei 
dando uma olhada na internet e passa de um milhão de reais por mês. Então realmente é 
bastante. Então, esse argumento em si do interesse local, eu honestamente, não acredito 
que seja interesse local, porém, como tudo, e como foi bem dito, está sendo discutido, não 
sabemos ainda né, e tudo pode acontecer. Mas no meu entendimento, e no entendimento 
daqui da Procuradoria da Câmara, realmente é um interesse no mínimo regional e eu diria 
até nacional de resolver o problema pelo menos, resolver eu não diria né, mas assim, criar 
mecanismos para começar a tentar resolver uma questão que não é uma questão simples, 
mas uma logística complexa. O Brasil é o sétimo país do mundo que mais produz lixo, o Alto 
Tietê, eu acho que é a nona região do estado que mais produz lixo. Então nós temos que 
realmente ter um mecanismo para garantir que isso seja feito de forma adequada. Outro 
argumento que vi as pessoas falando também, é que, você não poderia criar uma renúncia 
de receita antes dessa receita entrar no orçamento do município. Eu pelo menos, o que eu 
estou acostumada a ver de orçamento, é que a gente trabalha com estimativas, o orçamento 
do município é uma estimativa. Então eu não consigo ver como isso também poderia ter 
alguma procedência. Eu acredito que linhas gerais seja isso mesmo. Eu acho que agora o 
nosso papel como administração pública é realmente aguardar para ver o que realmente irá 
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ser decidido nessas ações que já estão perto na semana que vem. E a partir disso, acredito 
que vai ficar um pouco mais direcionado. O papel do gestor eu acho que foi cumprido, a 
propositura foi feita dentro do prazo antes dos doze meses alguns dias antes. O projeto de 
lei em si, ele não tem nenhum vício, o sistema de cobrança está bem estabelecido e aqui em 
Mogi das Cruzes vai ser com base no consumo de água dos imóveis que é o entendimento 
que prevalece e que é um critério que atende ao princípio da capacidade contributiva. Então 
realmente não há máculas no projeto de lei em si. O que nós estamos discutindo é 
realmente a questão da instituição da taxa como mais um ônus ao munícipe, e que 
realmente é uma discussão válida e procedente. Eu acho que essa audiência tem uma 
importância legal, uma coisa muito bacana, e vamos aguardar para ver como vai ser o 
julgamento das ADI 's, na próxima semana. Obrigada! O senhor presidente da Câmara 
Municipal de Mogi das Cruzes, o vereador Otto Fábio Flores de Rezende. ressaltou o 
seguinte: A doutora Deborah [é da nossa procuradoria jurídica da Câmara Municipal de Mogi 
das Cruzes e fez essa explanação dentro do segundo bloco que compõem quarenta 
minutos, e esse bloco ainda contempla os legisladores que são os vereadores e para que os 
mesmos façam os seus questionamentos em até completar esses quarentas minutos. 
Portanto se tiver vereador na Casa que queira fazer os seus questionamentos, esteja à 
vontade. A vereadora Inês Paz, cumprimentou a todos os presentes na audiência expondo o 
seguinte: Primeiramente saudar a iniciativa da Câmara Municipal através de uma proposta 
feita pelo vereador lduigues de ter uma audiência pública antes da gente tomar um 
posicionamento. Seria importante que a prefeitura chamasse também uma audiência pública, 
mas estamos fazendo essa audiência pública através do Poder Legislativo. Eu quero 
ressaltar antes de entrar na questão que a proposta que está sendo analisada e que será 
julgada no Supremo no dia 24 de novembro, quarta-feira, foi uma iniciativa de autoria 
também do meu partido que é o Partido Socialismo e Liberdade. E nós votamos contra os 
deputados federais de nossa bancada, nós votamos contra quando foi a decisão do projeto 
de lei n° 14.026, de 15 de julho de 2020, do novo marco legal do saneamento básico, nós 
votamos contra essa proposta. E nós sabemos sim, com clareza que a decisão que ocorrerá 
no dia 24 de novembro, quarta-feira, é do projeto como um todo, e não é especificamente 
da taxa do lixo como já foi dito a taxa do lixo poderia ser implementada e independente 
dessa lei aprovada pelo governo Bolsonaro. E quero dizer também, porque eu acho 
importante isso para mostrar a coerência que o atual prefeito, ele defendeu a proposta do 
novo marco regulatório. Entrando den:ro aí do tema. Então a primeira questão que eu 
levanto é que a Cidade de Mogi das Cruzes faz o custeio da coleta de lixo. Tanto que o 
contrato que foi assinado emergencialmente é um contrato altíssimo, caro, muito caro, a 
gente já está fazendo o debate disso. Então nesse aspecto, na medida em que Mogi das 
Cruzes já faz os custeio, ela não pode se eximir dessa taxa porque ela está bancando o 
custeio. Essa é a primeira pergunta, se seria possível colocar dentro disso. Outra questão é 
que nós temos um plano de resíduo sólido, um plano municipal totalmente desatualizado. 
Então não era importante a gente fazer primeiro essa atualização para depois a gente entrar 
na discussão dessa taxa, sabendo que a gente tem em vários bairros que nem a coleta do 
lixo tem. E a última pergunta é a respeito do que foi dito hoje que diz respeito que o mais 
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caro na questão do lixo seria o transporte que se leva para enterrar o lixo. Então não seria 
importante nós fazer um investimento nesse tratamento para depois a gente pensar nesta 
questão. E também dizer que eu sou contrária a essa taxa do lixo e estou aqui para votar 
contrária a essa taxa do lixo e fazer toda a movimentação para que isso não ocorra em 
nossa Cidade. Obrigada! O senhor presidente da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, o 
vereador Otto Fábio Flores de Rezende, perguntou se haveria mais dos senhores 
vereadores para fazer os seus questionamentos, bem como lembrou que o terceiro bloco 
seria para as entidades com CNPJ . Assim, destacou que já está inscrita a OAB - Ordem dos 
Advogados do Brasil, a Mitra de Ocesana e ainda existem duas vagas para a inscrição de 
entidade com CNPJ para se inscrever. Orientou também que o terceiro bloco seria da 
população. O vereador José Luiz Furtado. fez uso da palavra cumprimentando a todos os 
presentes na audiência pública, bem como expôs o seguinte: A gente sabe que alguns 
municípios, por exemplo, rejeitaram a proposta de lei dos prefeitos. Eu posso citar aqui:: 
Votuporanga, ltapira, por exemplo, que são municípios em que a Câmara Municipal rejeitou a 
criação da taxa. Porque o que foi bem dito aqui, e foi bom até que a doutora Deborah 
explanou aqui que os senhores vereadores podem votar sim de acordo com as suas 
convicções, porque foi bem dito que os senhores vereadores são obrigados a aprovar a 
criação da taxa. Então isso não é uma verdade, e somos eleitos aqui para legislar , e nós 
temos a nossa autonomia aqui para votar de acordo com as nossas convicções e com 
aquilo que a gente acredita. Então essa é a primeira coisa que eu gostaria de colocar aqui. A 
segunda coisa em se rejeitar o projeto aqui na Câmara Municipal é se existe alguma outra? 
Qual é a alternativa da gestão neste caso? A gente tinha um projeto de parceria público ou 
privada que a gestão decidiu não continuar e agora parece que publicou novamente, deu 
continuidade a PPP, talvez para cumprir uma decisão judicial, eu não sei ainda, mas enfim. 
É um imbróglio já essa questão do lixo, e precisa ser feita ou uma licitação pela a lei n° 
8.666, ou se for dar continuidade mesmo na parceria público privada, eu quero saber qual é 
alternativa na gestão se caso for rejeitado o projeto de lei aqui na Câmara Municipal. E 
também eu quero dizer que eu sou contrário, porque não têm condições da gente instituir 
mais uma taxa em nossa Cidade e nem nenhuma cidade do Brasil devido às condições que 
a gente já passou. Talvez, seja adiada, discutir mais a frente, mas isso é uma questão do 
governo federal, mas a princípio a gente irá votar contra também nesta Casa. Obrigado! O 
senhor presidente da Câmara Municipal de MOC1i das Cruzes, o vereador Otto Fábio Flores 
de Rezende, disse que iria passar a palavra a próxima vereadora, onde os blocos são 
divididos em quarenta minutos para que os questionamentos serem feitos, bem como 
ressaltou que o edital não contempla as respostas, para que se possa concluir e todos 
tenham oportunidade de vir e se expor as suas ideia. Assim sendo concedeu a palavra a 
vereadora Maria Luiza Fernandes, que inicialmente cumprimentou todos os presentes na 
audiência pública, expondo o seguinte: Eu também quero parabenizar ao vereador Iduigues, 
pela a iniciativa tão importante, até para que a gente possa tirar dúvidas, e também não 
espalhar desinformação de como a gente vê hoje infelizmente a nossa democracia frágil. 
Primeiramente, eu também queria falar, a doutora falou um pouquinho, mas queria ressaltar 
que o marco do saneamento básico ele estabelece diversas inovações para o Brasil em 
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relação a questão do cuidado com resíduos sólidos e com o saneamento básico. Hoje o 
nosso país é um dos mais atrasados na garantia desse direito. Então eu acho que a gente 
precisa diferenciar, por mais que a taxa esteja no marco do saneamento básico a gente 
precisa também diferenciar e não diretamente atacar o marco do saneamento básico. Eu 
também sou contrária a taxa do lixo, acredito que daria conta da gente fazer com os nossos 
próprios recursos essa gestão que é necessária, mas uma pergunta que eu gostaria de fazer 
aos secretários e as autoridades que estão aqui, o seguinte: O que poderia ser feito de 
investimentos com esse recurso. A gente fala da questão administrativa, da questão do 
manejo dos resíduos, mas muitas das vezes eu vejo que a indignação da população é 
justamente pagar mais uma taxa e não ver o retorno realmente evidente de impacto positivo 
para a sociedade. Então como que a gente poderia fazer essa materização desses serviços 
com os recursos na prática? Seria interessante, talvez, um programa de educação ambiental 
de forma geral em relação a reciclagem para a população? Isso seria viável? Uma conversa 
que nós temos feito na Comissão de Geração de Emprego e Renda para poder, talvez, 
colocar como emenda no projeto. E também seria possível apoiar as cooperativas de 
reciclagem, os catadores, seria possível fazer isso com esse recurso? Eu gostaria que vocês 
pudessem explanar um pouco mais de como esse recurso se realmente for aprovada essa 
taxa de lixo, como que isso vai se encaminhar para trazer benefício para a população? Eu 
quero aqui mais uma vez ressaltar, porque eu também sou contrária a essa taxa e acho que 
a gente poderia usar dos nossos próprios recursos. Obrigada! O presidente da  Comissão 
Especial de Vereador, lduigues Ferreira Martins, cumprimentou a todos os presentes, bem 
como proferiu em sua fala o seguinte: Eu também quero cumprimentar o presidente Otto, 
que quanto a proposta todos vereadores e vereadoras acataram para ampliar esse debate 
na sociedade. È super importante, cidades que aprovaram como Suzano, Itaquaquecetuba, 
Ferraz de Vasconcelos e outras tantas cidades da nossa região não tiveram audiência 
pública. Ainda me lembro que a secretária fez um levantamento das cidades. E outras 
cidades do Brasil que tenham vinte anos. A cidade de Belém, por exemplo, no Pará tem vinte 
anos a taxa do lixo. Eu fiz um levantamento em outras cidades pelo Brasil. Então não houve 
esse debate. Eu acho importante democratizar e aprofundar o debate. As cidades de São 
José dos Campos, Jacareí, e outras cidades, não houve debates, eu procurei pesquisar e 
saber se houve essa interação e esse debate. E foi uma taxa que foi colocada literalmente 
goela abaixo. As cidades em torno de Mogi das Cruzes foram colocadas e a última foi 
Suzano. Então primeiro eu quero parabenizar a iniciativa da Câmara Municipal de Mogi das 
Cruzes, e o Executivo na palavra do secretário Koshi, que abriu a explanação por parte do 
Executivo, e inicialmente falou de algo que eu prezo muito, que é uma política pública para 
tratamento de resíduos sólidos. Não dá mais para continuar enterrando lixo! Não dá mais 
para mandar lixo, material reciclável para o aterro! Então pelo o que o secretário falou a 
cidade está disposta a desenvolver uma política pública que nunca teve para tratamento de 
resíduos sólidos. Chega de enterrar lixo! Chega de fazer lixo passear por setenta 
quilômetros! O lixo é um problema global! Eu vi aqui o Arraes, ambientalista que esteve 
conosco na Comissão de Resíduos Sólidos dando uma explanação. O lixo é um problema 
global e vai crescendo. Um aterro tem que ser monitorado duzentos anos, porque ele produz 
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gás, explode, explodiu em Itaquaquecetuba, ele produz chorume que contamina o lençol 
freático, e consome uma grande parte dos recursos públicos, dinheiro que poderia ir para a 
saúde, para a educação, para moradia, e você gasta esse dinheiro pagando lixo para ir 
passear, dando dinheiro para aterro que cobra por tonelada de lixo enterrado. Então é 
necessário ter uma política pública para o lixo. O que a Câmara Municipal de Mogi das 
Cruzes está fazendo com muita responsabilidade? Primeiro, não votou e não voltará. 
Segundo orientações nossa e da nossa procuradoria, antes que o STF decida a sua 
constitucionalidade dessa taxa, mas o STF decidindo pela inconstitucionalidade, a primeira 
coisa a fazer é engavetar. Agora se o STF decidir que é constitucional, nós vamos ter que 
nos debruçar, analisar e discutir de maneira democrática e profunda, inclusive, levando as 
sugestões que possam surgir desta audiência pública para ver o que vai fazer com o projeto. 
Durante todo o tempo, todos vereadores que falaram, vereadora Malú, vereadora Inês, cada 
vereador tem os seu livre arbítrio para analisar. Mas pelo o que o secretário abordou, e é 
importante as visões aqui colocadas, mas pelo o que o secretário colocou o Executivo e a 
procuradoria da Casa o entendimento que o município terá problemas, que é o mesmo 
entendimento que levou Suzano aprovar, que levou a Itaquaquecetuba aprovar, e que levou 
a Ferraz de Vasconcelos aprovar. Então nós temos que fazer essa análise com muita 
responsabilidade. Mas o que eu quero saudar de fato, é que, independentemente de taxa, 
existe no horizonte colocado pelo governo uma política pública para tratamento de resíduo 
sólido em nossa Cidade. O secretário chegou a falar em geração de energia, chegou a falar 
em ampliar a reciclagem, e obviamente o que poderá ir para um aterro vai ser quase nada. E 
se formos gerar energia a partir de resíduos sólidos, se ampliarmos a coleta seletiva, e se a 
Câmara Municipal soberanamente vier aprovar esse projeto, o destino desse recurso, a 
sociedade tem que conseguir interferir. Como a vereadora Malú falou aqui agora, nós vamos 
ampliar a coleta seletiva, ou vamos continuar enterrando material que pode ser recuperado. 
Nós vamos ter educação ambiental no município? Nós vamos gerar energia a partir dos 
resíduos sólidos? Então será uma outra etapa que essa audiência poderá contribuir muito. 
Obrigado! O vereador Pedro Hideki Komura. fez uso da palavra expondo o seguinte: Esse 
vereador, o vereadora Iduigues e a vereadora Inês Paz, nós compomos a Comissão 
Especial de Vereadores que cuida dos resíduos sólidos. E como o vereador lduigues falou, 
hoje aterro sanitário é coisa do passado. E hoje nós temos vários modelos que podem ser 
implementados em nossa Cidade. E uma das que mais me chama a atenção é a concessão 
não onerosa para o Poder Público. Existem modelos de empreendimentos em que se o 
Poder Público garantir uma quantidade de lixo a empresa vem e monta uma usina de 
tratamento do lixo, gera energia, gera gás e sem custo para a prefeitura. O custo é o 
fornecimento do lixo para essa empresa. É um modelo que eu vejo com bons olhos porque 
não vai onerar o poder público, apenas ele quer o lixo por uma quantidade de vinte e cinco 
ou trinta anos. E essa empresa faz o seu investimento de duzentos e cinquenta, trezentos 
milhões de reais , sendo essa uma das alternativas que me chama muito atenção. Nós 
tivemos a oportunidade de visitar uma usina dessa lá em Santa Catarina, a primeira do 
Brasil. Então eu acho que nós temos que caminhar por aí, porque o aterro, o Sílvio sabe, é o 
movimento do "Lixo Não" , aqui, a vinte anos atrás. Então essa é uma luta que vem a muito 
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tempo, por isso, eu acho que é oportuno essa discussão da cobrança da taxa do lixo. 
Obrigado! O senhor presidente da Câmara Municipal de Moi das Cruzes, o vereador Otto 
Fábio Flores de Rezende, disse que iria passar para o terceiro bloco que seriam entidades 
da sociedade civil, e pelo o edital segue em até números de quatro entidades que poderão 
manifestar-se o seu entendimento sobre a proposta apresentada. O senhor presidente 
informou que seriam quatro CNPJ inscritos, onde o primeiro inscrito anteriormente é o da 
OAB - Ordem dos Advogados do Brasil. Assim sendo, o senhor presidente concedeu a 
palavra ao  presidente da Comissão de Direito Urbanístico, doutor Marco Antônio Pereira da 
Silva - OAB/SP n° 361.779. o qual cumprimentou todos os presentes na audiência pública 
expondo o seguinte: Eu parabenizo ao vereador lduigues e a Câmara Municipal por essa 
audiência pública de discussão de um tema tão relevante. Senhores vereadores e senhoras 
vereadoras boa noite! Eu cumprimento a todos na pessoa do vereador lduigues Ferreira 
Martins, ao presidente da Casa nesse tema tão relevante para a Cidade. Eu faço também um 
cumprimento a todos os presentes também em nome do doutor Dirceu Vale, Presidente da 
17a Subseção de Mogi das Cruzes da OAB - Ordem dos Advogados do Brasil, e da 
Comissão de Direito Urbanístico da qual eu faço parte. Importante assentar que a 
Constituição Federal de 1988, determina em seu artigo 182, que a política de 
desenvolvimento urbano tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções 
sociais da cidade garantindo o bem estar de seus habitantes. No mesmo sentido, a Lei n° 
10.257, que institui o Estatuto da Cidade, impõem como diretrizes inicial que a política de 
desenvolvimento urbano deve garantir o direito às cidades sustentáveis, entendido como 
direito: à terra, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte, 
aos serviços públicos, ao trabalho, ao lazer para presentes e futuras gerações. De notar as 
preferências acertadas ao nosso ver do legislador federal em se utilizar da expressão 
saneamento ambiental, ao invés, de saneamento básico, pois, aquela seja muito mais ampla 
e carregada de sentidos holisticos. Uma vez, que busca a concepção integrada dos 
fenômenos que interagem no espaço urbano. Toda essa construção legal, de natureza 
constitucional e infraconstitucional pretende por certo dar efetividade a um dos objetivos 
fundamentais da república nacional, qual seja o princípio da dignidade humana. Por certo 
que não se poderá pensar na efetividade do princípio da dignidade humana, se ausentes 
estiverem alguns dos fatores que favoreçam a todos e a todas que habitam em um espaço 
urbano o seu exercício. Nesse diapasão, o saneamento básico para usar a terminologia 
legal, se apresenta como premissa básica da saúde pública, sendo apontado como objetivo 
de desenvolvimento sustentável da agenda trinta, nascido em conferência da ONU que 
aponta os dezessete objetivos, sendo o saneamento o objetivo número seis. Pois bem, 
assentada tais premissas, importa focar no PL Complementar n° 06/2021, de autoria do 
senhor prefeito, que pretende instituir a taxa de custeio ambiental pelo o uso efetivo, 
potencial de serviço público de limpeza e de manejo de resíduos sólidos. Em que pese 
entendermos, ser viável a cobrança de taxas pelo o exercício de suas atribuições 
administrativas, inclusive, em atenção aos princípios ambientais, deve o poder público 
fazê-lo dentro dos parâmetros normativos. Nesse aspecto, a súmula vincula 19, uniformizou 
a interpretação da corte suprema. E vinculando o entendimento pacificou os outros entes 
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federativos, autorizando a cobrança de taxas em virtude da limpeza urbana. Contudo, 
importa não se afastar da previsão do artigo 97, inciso IV, do Código Tributário Nacional. 
Uma vez, que o projeto de lei aqui debatido não aponta ostensivamente a fixação da alíquota 
que incidirá na base de cálculo apontada. Ademais, um novo marco de saneamento da Lei n° 
14.026/2020, que determinou que as taxas decorrentes dos serviços urbanos e 
remanejamento de resíduos sólidos considerassem o nível de renda da população atendida. 
O que salva o melhor juízo, o presente projeto de lei municipal, exceto em outro dispositivo 
sobre isenção nada apontou se afastando do princípio da capacidade contributiva. 
Entendemos as dificuldades para encontrar um denominador para efetivar cobranças 
decorrentes dos serviços administrativos executados. Entretanto, não se poderá afastar de 
que os serviços públicos de saneamento básico devem ser prestados, articulados ao 
combate e erradicação da pobreza, destinado à melhoria da qualidade de vida por força de 
previsão do próprio marco legal do saneamento básico. É isso! Também fez uso da palavra 
o presidente da Comissão do Meio Ambiente, o doutor Caio Vano Cogonhesi - OAB/SP 
246.855, que assim saudou a todos os presentes expondo o seguinte: Eu venho trazer 
algumas propostas para que os senhores vereadores possam votar esse projeto de lei. Eu 
não sei se consta no processo administrativo do projeto de lei, o custo efetivo do 
recolhimento do lixo, porque a taxa de lixo é proveniente de um serviço público específico e 
divisível. Então nós temos que dividir então, sobre a população esse custo desse projeto. Por 
exemplo, gastamos R$1.000.000,00 (um milhão de reais), para recolher o lixo da Cidade de 
Mogi das Cruzes. Então ela, diante da capacidade contributiva que falou o colega, eu não 
tenho do dom da oratória que o colega tem, mas nós devemos dividir esse serviço público 
pelos contribuintes, conforme a sua capacidade contributiva. É isso que nós temos que estar 
atentos. Se o município estabeleceu, trouxe o quanto gastamos com o nosso lixo na cidade, 
porque? Não pode ser essa taxa superavitária, ou como a própria lei aponta, eça não pode 
ser menor. Então nós precisamos saber, os vereadores que tem a chave do cofre do 
município precisam saber o quanto efetivamente gasta com o lixo, com o recolhimento de 
lixo e com o saneamento básico na Cidade de Mogi das Cruzes. Isso tem que vir do Poder 
Executivo, eu não sei se consta no PL Complementar, porque eu não tive acesso aos autos. 
Também, deve constar, e nós temos que pensar que o Município já vem custeando o lixo na 
Cidade de Mogi das Cruzes. Por qual tributo? Então o Município, uma outra pergunta que eu 
faço: É superavitária? Ele recolhe a mais? Então se ele está conseguindo pagar as contas, 
conforme a doutora Renata falou. É complexo você estabelecer a isenção de uma 
arrecadação, conforme é estabelecida na Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas não é 
impossível! Porque não fazemos a conta? De repente, o Município pode arrecadar menos, 
porque olha, eu tenho uma previsão legal, parte do nosso lixo é subsidiado ou custeado, por 
exemplo, pelo IPTU, pelo ISS, ou por um outro tributo que nós só uma complementação com 
a taxa, um exemplo, ou só com a total isenção, estabelecendo na Lei de Diretrizes 
Orçamentária pelo Município de Mogi das Cruzes. Então essa, senhores vereadores, 
excelência e senhores que irão debater esse projeto de lei em audiência pública, essa é a 
contribuição da OAB, do meu colega, e minha que sou presidente da Comissão de Direito 
Ambiental em nome do doutor Dirceu do Valle. Portanto, essa é a contribuição que nós 
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fazemos para os senhores, aquilatar melhor esse projeto de lei e assim poder fazer uma 
votação com consciência. Estamos abertos ao debate, e a OAB também é uma casa do 
povo, e o que os senhores precisarem de alguma informação na medida do possível a 
gente está de portas abertas para poder prestar informações. Obrigado! O senhor presidente 
da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes. o vereador Otto Fábio Flores de Rezende, 
concedeu a palavra ao representante da entidade Coletivo o Cara, o qual saudou todos os 
presentes dizendo o seguinte: Os colegas já explicaram bem o tema: Eu gostaria de 
colaborar com a questão que a taxa do lixo ela difere um pouco de imposto e tarifa. A taxa do 
lixo sendo arrecadada e sendo inserida com transparência acaba fortalecendo muito as 
cooperativas e os catadores da Cidade. Então essa preocupação não é só do Estado de São 
Paulo, mas do Brasil todo. Hoje o Brasil recicla menos de três por cento de um potencial de 
trinta, ou seja, quatorze bilhões de reais que a gente está enterrando. Isso no ano passado, 
segundo a ABRELPE ( Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública de Resíduos 
Especiais). Então eu acho que a gente precisa, talvez, criar um grupo para poder debater 
isso. Eu sinto falta da Secretaria do Verde para poder dar alguns pareceres também e poder 
colaborar. E é isso! O presidente do Partido Verde de Mogi das Cruze, o senhor Romildo de 
Pinho Campello, fez uso da palavra cumprimentando a todos os presentes, bem como 
expôs o seguinte: Primeiro que gostaria de colocar alguns pontos aqui para a reflexão. O 
primeiro ponto de reflexão eu penso que o argumento da vereadora Inês Paz sobre a 
questão da constitucionalidade ou não, e eu espero que o PSOL e os outros ingressantes 
tenham êxito em conseguir barrar a Inconstitucionalidade. Mas eu penso que a gente não 
podemos partir da premissa de que a lei vai ser dada como inconstitucional. É preciso tomar 
uma atitude. Não dá para não tomar uma atitude. Sobre esse ponto de vista o Executivo está 
com razão, ele precisa agir, ele não pode não agir, mas ele pode agir diferente do que está 
agindo neste momento. Ponto um, a lei fala no artigo 14, o projeto de lei cita o artigo 14, da 
Lei de Responsabilidade Fiscal. Cai no mesmo ponto em que nós defendemos com relação 
ao ISS, da construção civil. Certo? O Executivo tem que tomar uma atitude seja cobrar, seja 
perdoar, ou fazer a remissão no caso do ISS, ele pode sim ser enquadrado na Lei de 
Responsabilidade Fiscal e dizer: Olha, eu não vou cobrar agora, porque isso já está previsto, 
como muito bem colocou a vereadora Inês Paz, já tem dinheiro vereador Farofa para pagar o 
lixo, ou seja, não precisa necessariamente colocar essa taxa agora nesse momento. 
Podemos colocar algum projeto de lei para que não fique descoberto o município de que 
nada fez, mas não cobrar agora. Até porque? Primeiro, já tem dinheiro para isso previsto no 
orçamento. Segundo, também muito bem lembrado pela a vereadora Inês Paz, que o Plano 
Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos foi feito quando eu era secretário de meio 
ambiente no governo Bertaiolli. Então está bastante defasado. Nós temos que fazer um novo 
Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos. O Caio Vano colocou pela a OAB muito 
corretamente. Vamos dizer: Nós vamos dividir essa taxa sobre que número? É o valor que 
se gasta na PPP? É o valor que se gasta no contrato da empresa Peralta? É o valor que se 
gasta no contrato da CS? Qual é o valor? Porque a taxa, ela tem que ser dividida, mas é 
dividida por qual base? Não está claro qual é a base de divisão. Então a gente tem que 
primeiro, não pode, muito bem colocou a doutora Déborah aqui que claramente estudo muito 
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essa questão. A Câmara tem uma retaguarda jurídica claramente muito bem subsidiada, mas 
a gente precisamos ter a base de qual a gente irá cobrar. O secretário Kochi lembrado pelo 
vereador lduigues, citou com muita correção a questão da usina de incineração. Qual o 
destino do lixo? Qual o custo? Qual a política de Meio Ambiente que se quer? Aliás, ao se 
tratar de uma taxa de contribuição ambiental, cito a ausência da secretária de Meio 
Ambiente, que deveria estar aqui para nos detalhar qual é a aplicação do recurso no ponto 
de vista ambiental. Com essa taxa nós iremos ter mais Ecopontos? Vamos dar uma 
contribuição para os catadores? Vamos ter o que com esse valor? Então são pontos que me 
fazem refletir, e que não podemos não cobrar agora, e fazer uma lei para que possa deixar o 
Executivo descoberto e dá um prazo de um ano para que se faça a atualização da política 
municipal de resíduos, se defere se é PPP, ou qual é a forma em que vamos tratar o lixo, e 
dá tempo para que nós saiamos da crise econômica da pandemia, da falta de emprego e da 
situação em que nós estamos. E assim não se deixa de tomar uma posição, mas não põem 
a mão no bolso do mogiano, mas deixa o mogiano respirar, deixa o mogiano a ter emprego e 
melhorar a situação econômica para depois sim se estabelecer uma taxa com o valor e com 
o serviço conhecido se é PPP ou qual seria o modelo. E dessa forma a gente supera a 
dúvida jurídica, não coloca mais uma taxa para a gente pagar e a gente avança nesta 
questão ganhando tempo e a certeza do investimento que nós temos a fazer. Obrigado 
presidente pela a oportunidade. O presidente da Cooperativa de Reciclagem RECIBRAS, o 
senhor José Nildo Freitas. representante da entidade RECIBRAS. fez uso da palavra 
cumprimetnando a todos os presentes, bem como expôs o seguinte: Eu quero agradecer 
pela oportunidade de podermos estamos aqui participando de uma formulação e de dar 
elementos para que essas políticas possam ser feitas. Eu sou o presidente da Cooperativa 
de Reciclagem que está responsável pela gestão de resíduos em Mogi das Cruzes. E eu 
venho falar uma coisa que é assim: O nosso ilustre amigo falou: Deixemos a população 
respirar um pouco, dar uma pausa para a população. No entanto respirar o quê? Qual ar que 
estamos respirando? Os nossos rios como que estão impregnados de material, por exemplo, 
que através de uma política de uma forma melhor de você coletar esses materiais, onde 
poderiam ser destinados para as empresas que trabalham na parte social, na inclusão social, 
aqueles que vivem da reciclagem, e que tem apenas a reciclagem como a sua fonte de 
subsistência. É muito importante nós termos em mente, que se um síndico de um prédio 
começa realmente fazer um serviço que todos vêem que foi pintado, foi trocado e foi feito 
uma ótima manutenção, mas quando você pede para aumentar um pouco a taxa e as 
pessoas dizem: Pocha! Vamos aumentar essa taxa porque eu estou vendo o serviço. Nesse 
ritmo de serviço com certeza pagando um pouco mais nós vamos ter um pouco mais de 
serviços à nossa disposição. Agora é muito comum a gente pagar uma taxa só porque 
alguém impôs a taxa. E depois não ir atrás e falar: O que você fez com esse dinheiro? Cadê 
o dinheiro que estava aqui? Então eu diria para vocês o seguinte: Que se nós tivermos 
certeza absoluta que os nossos legisladores estão cônsul da necessidade de fazer as leis, 
principalmente que leva a pôr mão no bolso do contribuinte, mas tem certeza absoluta que 
você tem um plano onde esse contribuinte que está aqui esperando que a vida melhore. 
Muitas das vezes não é dez reais a mais que eu quero no bolso, ou me cansar, ou me 
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chatear porque tem dez reais a menos, mas sim, qual foi o nível de serviço a mais que o fato 
dessa lei ter sido aprovada me trouxe na minha vida. Então eu digo para vocês: Se nós 
investirmos um pouco mais na reciclagem, nós podemos facilmente gerar de inicio cento e 
vinte postos de trabalho, de pessoas que precisam disso, e que tenham isso como afinidade. 
Porque uma coisa é você arrumar um emprego em uma Cooperativa de Reciclagem porque 
você está desesperado e passando fome. Outra coisa é, pocha! Entre aquele emprego, ou 
reciclagem, eu prefiro reciclagem. Então nós temos que ver que tem um perfil muito forte e 
muito sólido na Cidade com relação às pessoas que precisam da reciclagem e que vivem 
disso. Se aprovação de uma lei dessa, onde claro, vai mexer no bolso, mas tudo tem um 
custo, se você realmente der a contrapartida do que aquela verba, por exemplo, que tirou, 
você prova que foi através das entidades sociais, por exemplo, e assim eu posso montar 
grupos de estudos para até cobrar do poder legislativo que essas destinações foram feitas 
de acordo com as ansiedades da sociedade com certeza absoluta você está garantindo que 
a tomada de decisão foi correta. Então nós, por exemplo, precisamos de investimento, 
mecanização na própria Cooperativa para que a gente possa tanto cumprir as metas de 
reciclagem que não foi imposta né, mas ela é imposta pelo o município e pelo o fato de já 
existir o volume de material que está precisando ser criado. E fora a imposição do fato de 
você ter esse volume, você tem as metas ambiciosas no nosso Poder Executivo de garantir 
uma otimização. Por que pessoal? Olha, se nós sabemos que os catadores vivem disso, 
pode fazer chuva ou sol eles estão levando o carrinho dele, ou seja, então o lixo entre aspas, 
ele é economicamente viável. Os ferros velhos estão vivendo disso, várias empresas que 
estão na cadeia da reciclagem até um plástico, por exemplo, que é um dos maiores 
agressores do Meio Ambiente, até que ele vire novamente um grão que possa ser injetado 
no novo produto, tem uma cadeia muito grande que vivem disso. Então a pergunta é: Pocha! 
Todos nós sabemos que o lixo garante a sobrevivência de milhares de pequenas pessoas, 
milhares de pequenas, médias e grandes empresas. Porque não fazermos uma tomada de 
decisão, onde cada um dando a sua pequena contribuição, por muito que seja imposta 
através de lei, mas que garanta aqui, onde muito mais pessoas estão empregadas de 
imediato porque a matéria prima está ai, mas falta o que? Canalizar! Essa Canalização 
precisa de recursos, onde muitas das vezes as verbas existentes nos vários, eu não sei se 
chama fundos né, elas não são facilmente destinadas, mas se fosse tudo fácil, qualquer hora 
iria dizer: Me dá um pouco de dinheiro, e não é assim, mas passa pela a Câmara de 
vereadores, por votação e por emendas. Então eu da minha parte por saber que nós temos 
um grande problema, pessoas batendo na porta da nossa usina querendo trabalhar. E nós 
precisamos admitir as pessoas porque precisamos cumprir as metas de seis a oito 
caminhões por dia para darmos conta de criar e não podemos admitir. Isso não é um 
absurdo? Sabendo que cada pessoa que a gente admite minimamente eles têm uma renda 
que minimamente aumenta um pouco da nossa sobra e não podemos admitir, porque? 
Essas pessoas não têm a infraestrutura necessária para você tocar em frente o projeto de 
imediato. É um absurdo! Veja, o lixo, eu chamo de lixo, mas não é lixo, e recicláveis ou 
materiais potencialmente recicláveis transbordando e indo para os aterros. Veja o cenário. 
Existem milhares de pessoas precisando trabalhar, nós precisamos mostrar serviço e 
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garantir que somos capazes de cumprir com o edital que exige que a gente faça triagem de 
resíduos. E porque não acontece? Então falta o quê? As políticas públicas, emendas 
especificas que falam: Olha cidadão! Eu vou cobrar de você R$10,00 (dez reais) por mês. 
Mas eu te garanto o seguinte: Que irá ter até o ano 2025 ou 2022, mais dez ecopontos, os 
quais irão ter balanças, prensas e vinte pessoas trabalhando e cuidando do Meio Ambiente 
para vocês. Então eu da minha parte, como pessoa eu digo: Olha meu caro! Se for para 
você realmente fazer isso, isso que você se compromete está aqui os meus R$20,00 (vinte 
reais) por mês com toda tranquilidade. Agora falando-se de Poder Público, logicamente, 
nós temos que dar argumentos para que o vereador que é responsável fazer essa política 
pública, muitas das vezes até mude a sua percepção , porque é claro, nós somos seres 
humanos, você não tem a vivência do que eu tenho, eu não tenho o que o vereador Farofa 
tem, não temos. Agora ouçam, o que são as dores de cada um, dos players, envolvidos na 
cadeia como um todo, de cuidado realmente como um todo, não é só a reciclagem. E 
vocês percebam o seguinte: Se cada cidadão, vamos supor que nós tenhamos aqui cem mil 
residências, se cada um desse R$10,00 (dez reais), seriam R$1.000.000,00 (um milhão de 
reais), que se bem aplicado, isso causa me curtíssimo prazo um estrondo na parte da 
inclusão social e na parte da redução dos impactos ambientais. Então essa era a minha 
fala. É assim, eu não tenho medo de pagar uma taxa , mas desde que eu saiba, ué! O que 
você vai fazer com o meu dinheiro? Então essa é a minha mensagem. E espero que caso 
não seja possível de uma emenda dessa ser aprovada, eu não vejo assim, para uma 
emenda ou não, isso não é um problema, e sim, qual é a destinação dessa verba, ou de um 
percentual dessa verba caso seja aprovada. Então a nossa necessidade é fazer com que a 
reciclagem em si, atenda níveis muitos superiores ao que nós temos hoje, não só em 
volume, mas sim na parte de inclusão de pessoas. É muito possível. Eu não digo esse ano 
tá, mas até 31 de dezembro de 2022, teremos cento e vinte pessoas trabalhando até na 
unidade de triagem nossa que é bem pequena, mas que é bem trabalhada, se bem utilizada 
o espaço aéreo que hoje em dia existe tecnologia para isso, eu tenho certeza absoluta que 
se nós quisermos nós transforma Mogi das Cruzes a "Cidade Lixo Zero". Muito obrigado! 
O senhor presidente da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, o vereador Otto Fábio Flores 
de Rezende informou que o quarto bloco irá acolher manifestação e sugestões de até dez 
participantes que poderam falar por três minutos. Assim sendo, o senhor presidente 
concedeu a palavra ao primeiro participante, o senhor Carlos Alexandre, o qual cumprientou 
a todos os presentes expondo o seguinte: Primeiramente eu quero pedir escusas a 
procuradora que fez a primeira procuração, quando ela coloca que o Município de Mogi das 
Cruzes não tem legitimidade para propor a Ação Direta de lnconstitucionalidade. E de fato 
não tem, porque a Constituição Federal ela colocou os legitimados lá no artigo 103, que 
terá a legitimidade para propor Ação Direta de Inconstitucionalidade concentrada e que terá 
os seus efeitos erga omnes, vinculando todo da administração pública e do judiciário. Porém, 
existe a via incidental na qual, as partes litigantes podem ingressar em juizo e propor ação 
para que os efeitos dessa ação seja entre as partes. E não será erga omnes, mas será 
apenas para os litigantes. E nesse sentido eu acho que deveria ser proposta essa ação no 
Fórum de Mogi das Cruzes por entender que essa lei interfere na autonomia política ou 
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administrativa do Município de Mogi das Cruzes. Pois a Constituição já dá a Mogi das Cruzes 
a capacidade de autor se organizar e se auto administrar. A Constituição Federal no que diz 
respeito à parte Tributária diz que os entes são autônomos, independentes e poderá instituir 
tributos, e não deverá. A partir do momento que a União Federal institui uma lei federal 
obrigando o município a instituir um tributo, ela interfere nessa autonomia e deve ser 
afastada por meio da via judicial, na qual até o Município de Mogi das Cruzes não propôs 
essa não pela via incidental. Então nesse primeiro momento entendemos sim, que existem 
elementos jurídicos. E a procuradoria de Mogi das Cruzes deveria sim, buscar esse 
mecanismo para frear. É preciso dizer também, que o mecanismo proposto pelo projeto de 
lei complementar n° 06/2021, além de não indicar com certeza os parâmetros, mas colocar 
apenas ali como base de cálculo o volume de água e a metragem indicada, ela fere outros 
princípios da isonomia tributária. Não tem qualquer relação. Essa questão do volume de 
água com a capacidade financeira da pessoa. Sabemos por exemplo que uma pessoa bem 
abastada pode construir uma casa enorme para morar com duas pessoas e produzir uma 
quantidade de lixo pequena. De outro lado também pessoas que moram em casas populares 
com bastante pessoas e todas irão fazer um volume de lixo muito maior. Então aqui não tem 
uma equidade na distribuição. Sem contar ainda dessa interferência administrativa nesse 
sentido, há ainda a bitributação porque a base de cálculo do IPTU é a mesma da lei com a 
emenda. Muito obrigado! O senhor Marcelo Cavalheiro Mendes da Câmara de Fiscalização 
Popular, fez uso da palavra cumprimentando a todos os presentes, bem como disse o 
seguinte: Eu quero parabenizar o vereador Iduigues que é um companheiro que veio do 
movimento sindical como eu. Eu acredito que tudo isso para nós nada mais é do que uma 
assembleia. E uma assembleia quem decide no final das contas é o povo que é o 
trabalhador. Então a gente espera que todo esse processo esse rito chegue. E chegue dessa 
mesma forma, de quem decide no final acaba sendo o povo. A doutora Déborah acabou 
fazendo uma explanação muito técnica. E gostaria de dizer aos senhores que é assim: 
Tecnicamente, está muito claro para todos nós que existe uma obrigatoriedade dos 
vereadores votarem e serem obrigados a votar na aprovação desse projeto. Já foi dito aqui 
para a vereadora Inês e para o vereador José Luiz que cada um irá votar conforme as suas 
convicções. E as suas convicções ela tem que vir do povo, até porque, todos que aqui estão 
são representante do povo, e tem que dialogar com o seu povo, para poder decidir se tira a 
dor de um povo que está cansado de sofrer e que veio de uma pandemia, onde muitos 
perderam os seus entes queridos. E muitos também estão cansados de pagar impostos, 
pagar taxa de água, taxa de iluminação pública, estão cansados de pagar taxa de esgoto, 
estão cansados de pagar uma malha viária também na nossa Cidade totalmente destruída, 
uma Saúde também totalmente tumultuada, onde o mogiano de uma forma ou outra não 
consegue ser atendido. Esse momento é um momento difícil e que cada vereador terá que 
votar com as suas convicções sabendo que representa o seu povo. O povo mogiano só paga 
taxa e não aguenta mais viver, conforme disse o próprio companheiro do PV, o senhor 
Romildo Campello. Você tem que deixar o povo respirar um pouco que vieram dessa 
pandemia e no final das contas acaba não tendo fôlego, o comércio está totalmente 
destruído, tentando se reerguer, e agora a gente vem nesse momento delicado que é a 
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cobrança da taxa. Eu volto a dizer que a prefeitura já mensurou que no ano que vem vai ter 
excesso de arrecadação, onde vem o ISS da construção civil que tanto prejudicou o povo, 
vai ter o ISS do transporte público, e no final das contas é possível sim que os senhores 
votem pensando e sentindo a dor do seu povo que não aguenta mais sofrer da forma que 
está sofrendo. É importante que cada um dos senhores tenham claro, que aquele mogiano 
que está nos acompanhando agora pela a TV CÂMARA, espere que os senhores tenham o 
seu compromisso que é de representar as pessoas que neste momento está sem emprego, 
sem renda, não existe um projeto de geração de emprego nessa Cidade. Por fim! Eu voto a 
dizer a todos senhores vereadores que estão aqui: O que o povo mogiano espera dos 
senhores: É que cada um dos senhores votem com o seu povo, votem defendendo as 
pessoas que elegeram cada um de vocês. Muito obrigado! O senhor Adalberto Andrade, 
representando a Associação dos Moradores do Jardim São Pedro - César de Souza, expôs o 
seguinte: O que eu vou colocar aqui é o que o povo decidiu e conversou neste final de 
semana. Todas as vezes que nós ouvimos essas explanações técnicas é o mesmo 
argumento. É a lei, é a questão jurídica, é isso e é aquilo. Mas todos nós sabemos que não é 
bem assim. Basta ver a PEC da precatória. Cadê a Constituição? A Carta Magna. Rasgaram! 
Então não é bem assim, nós não aceitamos somente esse argumento. Fizemos também a 
nossa pesquisa. Nós encontramos no município de Itaquaquecetuba, onde fizeram uma 
discussão, e eles fizeram uma taxa de R$30,00 (trinta reais), para as residências e R$40,00 
(quarenta reais) para o comércio em uma primeira discussão. Quando finalizou ficou R$8,50 
(oito reais e cinquenta centavos) para residência e R$19,90 (dezenove reais e noventa 
centavos) para o comércio. Então a pergunta que nós do povo fazemos é a seguinte: Se lá 
fez isso, lá não tinha jurídico? Lá não tinha OAB? Tinham todos esses Órgãos Técnicos? 
Será que todos eles viraram as costas para isso e aprovaram irregularmente para prejudicar 
o prefeito? Então eu estou convicto pelo o que eu ouvi aqui até agora que tem condições sim 
de não ter essa taxa. Eu peço aos nobres vereadores que fiquem mais atentos, os senhores 
a grande maioria está longe do povo. Totalmente longe! Nós estamos no bairro lá e vocês 
estão longe da gente. Eu cobro o vereador Maurinho que pediu o voto para gente lá na Zona 
319, com 660 votos, e não aparece. A gente quero quê? Uma discussão lá no bairro, para 
que essa Comissões vá para o bairro explicar isso para o povo. Não têm condições do cara 
estar aqui. Eu sou servidor público e estou de férias e vim aqui. Então o povo está 
trabalhando e agora vários me ligaram de dentro do trem lá dentro de um túnel e caiu o sinal. 
Então custa para as Comissões como sugestão para a Mesa ir até lá? Essas Comissões 
irão aos distritos? Tem os espaços das administrações regionais. A OAB, que está sempre aí 
defendendo o povo, também faz essas explicações. Porque quem está lá não entende nada 
disso. Vocês não têm noção de tantas pessoas desempregadas que procuram as 
Associações. E eles estão desesperados e falam: Andrade mais uma taxa? Mais um valor? 
nós não estamos entendendo mais nada! Tem morador lá que vende vale transporte e que é 
ilegal pode pagar agora a taxa do ISS. Então agora os senhores imaginam mais uma taxa. 
Então, por favor, nobres vereadores! Façam o que a Inês faz aqui, o Farofa que a gente 
estamos vendo ai, como foi no ISS, cheguem mais próximo do povo. Porque senão não será 
a punição jurídica, pode dizer isso para o Caio Cunha, ele não vai ter punição de líder e 
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responsável fiscal, mas ele vai ter punição é do povo porque ele não vai se reeleger e muitos 
vereadores será a mesma coisa. Quando muitos pensam que as pessoas não estão vendo, 
mas tem nós alguns que vem e reproduz isso. Muito obrigado e boa noite! O senhor 
Salvador Azambuja - presidente do PDT - Partido Democrático Trabalhista, expôs o seguinte: 
Eu sou morador do bairro do Jardim Aeroporto III, e tem diversas lutas lá, eu converso com o 
povo e o povo também diz: Mais uma taxa Azambuja? E eu falei: É outra. Eu sou presidente 
do PDT, eu conversei com todos os membros e todos nós somos contra a taxa do TCA. 
Porque a gente não aguenta mais pagar imposto nesse país. É como o Andrade acabou de 
falar aqui: Faz lá e a gente tem que obedecer aqui. Não! E eu tenho falado: Político só tem 
medo do povo organizado. Então nós temos que fazer essas audiências, vereador lduigues 
Martins. Então nós queremos levar essa sugestão aqui para fazer como o Maquininha que 
falou né, para fazer essas audiências públicas com o povo lá. Porque é o povo que sabe das 
suas necessidades. E por conta dessa pandemia as pessoas não aguentam mais pagar 
imposto nesse país. Então eu não vou deixar o pessoal falar, mas a posição como instituição 
do PDT nós somos contra essa taxa de lixo. E também do ISS, porque só tem dois ou três 
vereadores aqui que está engajado que é o Farofa e a Inês. Então senhores vereadores em 
2024, passa rapidinho. Então quem não trabalhar em favor do povo não vai se reeleger. E o 
Caio, eu quero até aqui mandar um recadinho para ele. No segundo turno nós apoiamos ele, 
e nós do PDT, falamos para ele o seguinte: Caio, se você pensar na reeleição você não 
aumenta o ônibus. Foi eu quem falei! Porque o transporte público de Mogi das Cruzes é o 
mais caro da região. Se você pegar o ônibus no Jardim Aeroporto III, onde eu moro, em dez 
minutinhos chega em Brás Cubas e é R$4,50 (quatro reais e cinquenta centavos). É 
impossível! Então é isso e estamos juntos e vamos prolongar essa audiência pública. A 
senhora Edane Glaucia dos Santos Souza, expôs o seguinte: O que eu quero falar aqui para 
os senhores vereadores que a gente também estamos cansados de pagar imposto. Já basta 
ter que pagar o imposto da nossa casa, agora temos que pagar ISS. Daqui um dia a planta 
popular já não existe mais no município porque nós temos que pagar se fizermos mais um 
cômodo. Outra coisa, eu vou dar a minha opinião, porque todo mogiano sabe se cinco 
vereadores foram contra esse projeto, e se dezesseis vereadores forem favoráveis, esse 
projeto será aprovado e com toda a certeza os mogianos terão que pagar essa taxa. Agora 
nós tivemos uma audiência pública aqui e a gente não sabe o valor em que a gente irá pagar 
essa taxa, porque na audiência os secretários deveriam estar com tudo na mão. Então eu 
pergunto à Câmara Municipal se terá outra audiência pública antes desse projeto ser 
aprovado. Porque nós sabemos que esse projeto será aprovado, porque todo projeto é 
aprovado em Mogi das Cruzes gente não se enganem! Não vamos falar que votamos em 
políticos porque nós não temos vergonha mesmo, nós votamos mesmo! Essa é a verdadeira 
história do brasileiro. Só se ferra com político! Vê o caro com a costinha assim ôh, vota que 
esse é o bom. E se ferraram novamente Mogi. Agora outra coisa. Eu acho que o secretário e 
o prefeito não conhecem Mogi das Cruzes por inteiro. E como que vai se cobrar uma taxa 
desta que já é para obrigar o povo a pagar mesmo o lixo né, porque se não pagar a água vai 
ser cortada né amigo? Com todo respeito né! Isso daí é querer matar a gente. Por isso que 
o prefeito está fazendo aquele monte de cova no cemitério porque ele vai enterrar nós vivos. 
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Outra coisa, vocês conhecem realmente Mogi das Cruzes? A zona rural, vocês tem certeza 
que toda zona rural tem água encanada? E o que você vai fazer com essa cobrança? 
Porque lá passa o lixo. Agora eu pergunto para vocês: E daqui um ano vocês me dão a 
resposta tá bom. Muito obrigado! O senhor Digo do Santos Mattos, fez uso da palavra 
expondo o seguinte: Eu gostaria de falar que o Poder Legislativo tem que fiscalizar e não é 
dentro da sala, mas nas ruas. Então nós temos que estar de olho sempre na eleição e eleger 
as pessoas certas para não prejudicar a população durante os mandatos. Porque se a gente 
vota na pessoa errada e a gente se prejudica com as situações que ocorrem nos mandatos. 
Então a gente tem que se precaver antes das eleições para não se ferrar depois. Eu quero 
falar que nós deveríamos procurar soluções ecológicas para melhorar a cidade e não ser 
cobrada essa taxa que não tem retorno para o povo. E também gostaria de propor que fosse 
estudado soluções ecológicas para a Cidade e que também fosse estudado melhor a Cidade 
para que não se votem coisas erradas. Porque se votar coisas erradas permanecem as 
coisas erradas. Portanto precisa ser pesquisado e estudar melhor as questões ambientais 
para Cidade de Mogi das Cruzes que tem um potencial enorme. Vemos o Rio Tietê todo 
poluído, onde a população vem sendo prejudica grandemente. Então se os senhores 
puderem eu vou imprimir um papel do meu projeto que eu fiz para o Parlamento Estudantil e 
gostaria que os senhores vereadores vissem o que propus para Câmara Municipal. A 
doutora Jaaueline Benevides Norta, fez uso da palavra expondo o seguinte: Eu quero bater 
em um fator aqui que ninguém se atentou que é o fator de fiscalização. O imposto não tem 
finalidade especifica, o imposto vai para a Saúde, vai para a Educação e vai para o Esporte. 
Agora a taxa tem uma finalidade específica. A questão que eu levanto é a seguinte: Hoje 
nós temos a Peralta e aqui eu gosto de citar nomes porque existe um problema aqui de 
coleta seletiva de lixo. Agora que está começando a se organizar, e o Município perde com 
isso, porque é muito bonito esse discurso acerca da reciclagem, mas o que o Município e o 
que a administração pública está fazendo em relação a isso? E aí, a gente entra no 
pressuposto que a Cidade de Mogi das Cruzes é a quadragésima quarta maior cidade do 
Brasil. Isso é importante mencionar. Só que, vamos pagar uma taxa e os critérios ainda 
estão muito confusos. Isso não só para vocês cidadãos que não têm a parte técnica, mas até 
para nós operador de direito e fico muito feliz com o posicionamento da OAB, mas o que eu 
quero saber é o seguinte: Quem é que vai fiscalizar? Porque nós estamos vivendo o período 
da falta de transparência na administração pública, onde Mogi das Cruzes tem diversas 
lacunas na questão de prestação de serviços públicos. Se não se faz uma fiscalização 
efetiva da própria prestadora que coleta o nosso lixo, quem é que vai fiscalizar a destinação 
da taxa de lixo? Porque é assim, quando nós falamos de taxa e finalidade específica, nós 
estamos falando que nós queremos uma contrapartida. Quem estará fiscalizando a 
contrapartida dessa cobrança dessa taxa? Então, gente, eu acho que é preocupante não só 
a instituição de um valor, ainda que seja simbólico, mas eu falo de eficiência. A 
administração pública tem que trabalhar na questão da eficiência. Agora quando eu vejo que 
não existe eficiência na fiscalização do que já existe, como que eu quero embutir na Cidade 
uma taxa sem ter parâmetro? Quem fiscaliza? Para onde vai? E como vai? Para mim esse 
projeto que foi encaminhado, ele precisa ser votado contra! Eu fico muito feliz que nós temos 
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vereadores aqui que são contra esse projeto. Esse projeto precisa ser bem elaborado e 
precisa saber quem vai fiscalizar. E porque eu bato nessa tecla? Porque a Cidade de Mogi 
das Cruzes está gritando, nós temos milhares de pessoas afetadas pela pandemia, nós 
temos falta de geração de emprego, vocês estão vendo empresas vindo para cá? Nós temos 
mães. Eu cito as mães, sabe porque? Porque se você for ver o consumo, às vezes a mãe 
mora num quarto e cozinha, mas quanto ela produz de lixo com fraldas, lata de leite, quanto 
que essa pessoa vai pagar? Fora a questão da inconstitucionalidade porque para mim os 
poderes estão sendo abalados. Nós precisamos fazer valer a Constituição! Quantas pessoas 
lutaram para que a Constituição fosse preservada. Então é nisso que eu quero bater! 
Precisamos de fiscalização. Muito obrigado pela a palavra. O senhor Sílvio Marques, fez uso 
da palavra expondo o seguinte: Eu acho que deve ter um punhado de vereadores que não 
vieram. Então aqueles que vieram leva o recado para os outros vereadores que não vieram. 
Nós iremos ficar de olho nos vinte e três vereadores e aqueles que aprovarem vai entrar o 
cassete, vai entrar no pau. Porque na verdade vai se cobrar duas vezes a taxa. Os senhores 
vereadores quando aprovaram a LDO, a PPP, que teve agora o novo prefeito e o Plano 
Diretor já estava a cobrança da taxa do lixo. E a empresa hoje a Peralta, ela não está 
levando o lixo e coletando o lixo de graça não. São dez milhões que estão sendo cobrados 
agora? Então são mais de dez milhões. A mais! Dez milhões a mais! Então eu quero que 
os senhores aqui se explicasse para a população e que não seja idiota e que não seja burra 
porque estão enventado a taxa de cobrança. Como que vai fazer? Vai abater esses valores 
que a Peralta já está cobrando, para depois inventar um valor e cobrar como taxa do lixo? 
Entendeu? Então vai ter que se justificar. E até aproveitando a oportunidade, porque a gente 
sabe que só o povão que leva ferro. E infelizmente é mal representado politicamente. Mas 
que os senhores vereadores levem para outros vereadores que não vieram, que nós 
estamos de olho nos vinte e três vereadores e aqueles que aprovar vão para o caixão, 
porque agora nós temos caixão tá! Agora nós temos o caixão na Cidade. E aproveitando a 
questão do lixo, lixo não é mais lixo, mas é matéria prima, infelizmente é tratado como lixo 
para poder fazer o esquema de corrupção. E até alertando para os senhores vereadores e 
os senhores novos secretários que eu já falei o seguinte: O empresário Raul Lerário, eu já 
estou colocando uma denúncia pública, ele está preparando um aterro sanitário que é o lixão 
no bairro do Taboão tá o vereador. Cadê o vereador mais antigo da Casa aqui, o vereador 
Pedro Komura. Tá preparando, e eu já denunciei na Polícia Federal, e só falta eu fazer uma 
imagem de drone agora para refazer. porque ele junto com o pessoal que trabalhou na 
prefeitura na gestão passada falsificaram um documento para o empresário Raul Lerário, 
como uma licença de Mineradora de tirar areia, mas só que eles estão preparando uma 
aterro sanitário. Então vocês senhores vereadores que são da Comissão do Lixo e do 
Resíduo Sólidos, eu só estou para fazer uma imagem de drone e vou levar para a Polícia 
Federal e para o Ministério Público Federal, e eu já falei com o vereador lduigues que é da 
Comissão do Lixo. Então isso serve como denúncia. E o povo só está se ferrando! Agora 
mais uma taxa de lixo e nós vamos ficar de olho em todos vocês! Aquele que votar a taxa do 
lixo nós vamos colocar todos no caixão! Nós vamos arrumar vinte e três caixões! Eu espero 
que não precise! Que vocês fiquem espertos! E que o Caio também fique esperto e que 
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arrume outra forma aí, e justifique que não iremos pagar taxa nenhuma porque tem muitos 
municípios que os vereadores não estão ferrando aí o povão para pagar a taxa de lixo. Taxa 
de Lixo "Não"! Obrigado! O ambientalista, o senhor José Arraes,  fez uso da palavra expondo 
o seguinte: Na realidade eu não queria tocar muito no assunto da taxa não, mas quero 
aproveitar a oportunidade viu lduigues, para tocar no assunto de saneamento básico. 
Principalmente do lixo, o lixo é um dos principais fatores do saneamento básico. Eu fico 
muito constrangido aqui, viu senhor presidente todas as vezes que a gente fala de 
saneamento básico. Porque entra um sai outro e entra outro e sai um, e a gente passa ano 
e entra ano e esse assunto não é resolvido. Na gestão passada eu me recordo, que eu fui 
cobrar o vice-prefeito na época e ele me falou que a prioridade do Município era tratar a 
coleta de lixo e não lixo úmido. Eu falei: Ah! se é isso vamos mexer com isso! Uma outra 
época também já mandou funcionários da prefeitura para fazer estágio no Japão para 
aprender como se faz coleta seletiva de lixo. Veja, como se o Japão e o japonês fosse a 
mesma coisa do brasileiro ou sulista. É uma coisa bem diferente, não tem nada a ver com o 
Japão aqui, não iria aprender nunca, porque tudo que se aprende lá não se adequa aqui.De 
qualquer forma, eu estou chegando até aqui agora para simplesmente mostrar a minha 
estranheza e tocar em assunto de lixo e denunciar como sempre e toda a vida, porque já 
fazem mais de vinte anos que a gente briga com essa brincadeira aqui em Mogi das Cruzes, 
mas que a gente encontre definitivamente uma solução para isso. Nós temos que encontrar 
uma solução para o nosso saneamento básico. Se você for olhar o Rio Tietê, pobre coitado 
do Rio Tietê que até agora é jogado mais de cinquenta por cento dos nossos esgotos 
domésticos são jogados no Rio Tietê. O nosso lixo, olha! É uma vergonha! Desde quando a 
gente jogava lixo na Volta Fria, até hoje parece que não modificou, se você andar pela a 
Cidade tem lixo amontoado por toda a esquina. Então é preciso fazer um trabalho muito 
forte no nosso Município no sentido da gente fazer uma conscientização municipal, uma 
conscientização séria para poder fazer um estudo de educação ambiental muito forte para 
que a gente possa mudar esse tipo de coisa, porque do contrário, não adianta, pode cobrar 
taxa em cima de taxa e não irá resolver nada. Eu simplesmente quero dizer isso para vocês 
que eu me sinto muito constrangido em tocar nesses assuntos. É ótimo participar de 
audiências públicas, mas eu particularmente fico muito constrangido, porque todas as vezes 
que eu estou tocando nesse assunto eu não vejo perspectiva de solução. Muito obrigado! O 
senhor presidente da Câmara Municipal de MOQi das Cruzes, o vereador Otto Fábio Flores 
de Rezende. agradeceu a todos pelos questionamentos, bem como disse que neste 
momento iria passar para as considerações finais ao secretário municipal de finanças. o 
senhor Ricardo Abílio. que assim procedeu expondo o seguinte: Eu quero novamente 
agradecer essa oportunidade. É de grande valia essa oportunidade, conforme a vereadora 
Inês falou que também teria que partir do Executivo. Como já partiu do Legislativo, viremos 
apoiar e estaremos à disposição não só nessa, mas como em outras que assim forem 
necessárias. A citada ausência de eventualmente secretaria de serviços urbanos e meio 
ambiente nesse momento, foi que o foco principal nesse contato nosso aqui seria realmente 
a instituição da taxa que foi o primeiro ato do marco do saneamento, conforme também 
citado por alguns vereadores. O marco do saneamento não é só a taxa, mas ele busca 
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muitas outras coisas, principalmente para outros estados, dá muita diferença. E realmente 
ela não tem só o lado negativo, a gente também tem que apontar isso. /eu fiz algumas 
anotações do que a gente ouviu aqui, comentários pertinentes, principalmente no quesito, 
momento financeiro, momento pandêmico que nos encontramos, e isso não tem nem o que 
se discutir isso. Eu acho que realmente isso é o'concur na hora da gente decretarmos que 
não poderia ter tido momento pior para isso. Infelizmente, foi citado também neste termo: Ah! 
O pessoal lá em cima muda a lei e faz desse jeito. Realmente a gente não tem o que fazer 
porque nós estamos aqui embaixo. Mesmo estando frente ao Executivo a gente também fica 
amarrado e responde por tudo isso. Mas eu achei um ponto importante de deixar bem claro. 
No projeto de lei não aparece o valor por ele ser uma instituição de uma cobrança através 
de critérios de fórmulas. E ele vai ficar permanente sempre usando as bases de cálculos. 
Mas nós temos um levantamento na qual pelos consumos de água. E eu concordo que no 
projeto de lei ele é confuso, ele é chato e é uma equação bem complicada, mas a gente tem 
uma perspectiva de R$15,42 (quinze reais e quarenta e dois centavos), na grande maioria 
dos imóveis da Cidade. Então partiria de R$15,42 (quinze reais e quarenta e dois centavos). 
A questão de valor de base de cálculo, que também é outro detalhe, ela realmente não 
acaba tendo alíquota porque ela é de consumo. Então não teria como apontar a aliquota no 
projeto porque ela é baseada em consumo de água. Eu concordo, é muito pertinente a 
reclamação de uma moradora, pois ela explanou bem o que é o sentimento e a gente tem 
que reconhecer isso, e de poder eventualmente de poder acarretar o corte. Então isso é uma 
preocupação que a gente tem de poder discutir a forma também com essa Casa. A gente 
não está impondo isso, mas é que o próprio marco de saneamento estabelece como forma 
principal, ou preferencial, ou seja lá qual o nome que nós poderíamos dar o consumo de 
água. Então a gente se baseou no marco, mas vamos discutir amplamente esse assunto. Eu 
acho que não precisa parar aqui, e eu acho que a gente tem que estar a disposição. A 
questão do custo total que foi colocado se é de empresa X , Y, ou Z., para nós isso não 
interfere tanto, o que me interfere é quem está prestando serviço que tenha sido contratada 
pelas formalidades legais. Nós temos já um custo no ano anterior já apurado para os últimos 
doze meses. Então se a gente tivesse que fazer o cálculo agora estamos fechando esse 
ano. Então sempre dá em torno de sessenta, setenta milhões de reais por ano o custo 
com a coleta de resíduo sólido da nossa Cidade. Então esse é o parâmetro. Por um acaso 
eu tinha até um arquivo aqui e eu fui verificar. Quando você pega o contrato, quando se 
encerrou um contrato teve uma transição, eu tinha uns números em um arquivo aqui que foi 
feito até agosto, e já se somava praticamente R$54.000.000,00 (cinquenta e quatro milhões 
de reais) até ali. Então os valores são altos. Existe aquela situação, ah! ficou 
R$10.000.000,00 (dez milhões de reais), mas às vezes você tem o contrato que é feito um 
por dez e outro por vinte, mas aquele de dez teve aditivos e aí o valor passa um pouco 
maior. Mas eu acho que não é o momento, eu só quero citar aqui como a gente abre muito o 
leque. Mas o principal, conforme eu coloquei nós estamos fazendo hoje uma discussão 
sobre a instituição do custeio, ou seja, da cobrança para o custeio. Se eventualmente for 
aprovado, aí sim, daí nos temos que abrir a discussão sobre o que a nossa gestão irá propor, 
conforme o secretário Kochi no início já colocou que é o quê? Principalmente, geração de 
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energia, porque o lixo é produtor de energia. E o lixo hoje é dinheiro. Então nós temos que 
fazer geração de pontos de reciclagem, evoluir isso. E outra, temos muitos representantes, 
eu gostei do que alguns colocaram aqui e que trabalham com isso. Quando a gente fala do 
lixo e só se pensa em reciclagem, mas não ele tem uma amplitude muito maior. Só que se a 
gente for ficar discutindo isso ainda com a taxa eu acho que o momento realmente tem que 
ser discutido isso, mas basicamente é isso. O nosso prefeito estando em um evento na 
Espanha foi visitar uma Usina, tem uma preocupação né secretário Kochi, com essa 
apresentação de ter um resultado com o saneamento sim. A gente precisa buscar isso, mas 
só para isso também a gente tem que passar essa primeira etapa que é a da taxa. No caso 
se não for aprovada qual seria o plano B? Para nós não, porque ela não é um plano A nosso, 
mas ela é uma determinação legal. Ela não sendo aprovada nós não vamos instituir de outra 
maneira, até porque, por ser uma taxa tem que passar pelo crivo do Legislativo. Mas as 
consequências legais a gente também não sabe, a doutora Deborah colocou alguns pontos 
importantes a serem observados e eu não sei se de repente a gente perde para a Cidade. 
Mas, conforme eu coloquei quando estive na Câmara em uma sessão para trocarmos uma 
idéia sobre a taxa do lixo. Nós já colocamos que reconhecemos que ninguém está obrigado 
a votar de uma forma ou de outra, o voto do vereador é autônomo e soberano. Eu jamais, 
nós como gestão pública colocaríamos contrário. Outra situação que foi colocada sobre a 
PPP, ela está sendo iniciada um processo de PPP, não por determinação legal, que é a 
única coisa que teve de determinação legal, foi que, nós iniciássemos um processo ou 
licitatório ou de PPP, que por um acaso já estava iniciado. Então a sentença veio para nós 
bem tranquilamente. A outra PPP, acabou sendo considerada em termo jurídico prejudicada. 
E até por uma explicação bem básica, é muito fácil, sem culpar ninguém. A outra PPP, foi 
instituída antes do marco de saneamento. Então automaticamente ela não seria adequada e 
seria difícil você fazer um processo com o marco do saneamento sendo feito no ano 
passado. Então nós temos esses temas, e eu quis colocar algumas colocações aqui para a 
gente fazer como consideração final. E entrar na parte da legalidade eu acho que nada 
melhor do que as ADI's que estão sendo julgadas aí, e esperamos que na pauta do dia 24 
de novembro, quarta-feira, conforme já foi colocado. E para finalizar e para ficar bem claro 
aqui, sendo instituída a taxa ela é uma cobrança vinculada. É aquela que a gente chama de 
carimbada. Esse dinheiro realmente terá que ser fiscalizado e só usado para isso. Só que 
por ser já carimbada já é automaticamente fiscalizada pelo Tribunal de Contas. Mas nós 
temos que estar sempre abertos para prestar todas as dúvidas que forem necessárias, 
principalmente aqui para os vereadores. Então eu coloco isso como consideração final. 
Também colocar que as políticas públicas de saneamento, eu gostei sobre o que o 
presidente da OAB, colocou sobre o saneamento ambiental. Eu acho que é muito mais 
preciso do que a gente precisa. E é uma preocupação da nossa gestão. E será feita várias 
ações nesse sentido e podem cobrar sim, principalmente se vier a instituição da taxa de que 
a gente tenha tudo isso como retorno para a população. E mais uma vez eu reitero ao 
presidente Otto, todos vereadores e a todas as instituições que estiveram aqui 
representadas, aos cidadãos que vieram aqui, em especial ao Diogo parabéns! Porque você 
tem personalidade e teve coragem aos seus dezesseis anos de vir aqui e colocar o que 
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você pensa. E é isso que a gente precisa de olho no olho, condições, ir a campo e não ter 
medo. Quando a gente está com a ideia do que é certo, a gente não precisa ter medo do que 
a gente vai estar falando porque a gente não tem nada a esconder. Parabéns em nome de 
você, eu parabenizo a todos que estiveram aqui, e conte com a gente. Eu já aproveito do 
vou precisar, de prestar esclarecimento, ou ir a campo para poder estar fazendo o nosso 
serviço. E não é favor que eu estou fazendo não, mas é obrigação e pode contar com a 
gente e com a gestão Caio Cunha que está aqui para isso. Uma boa noite a todos. O senhor 
presidente da Câmara Municipal de Moai das Cruzes, o vereador Otto Fábio Flores de 
Rezende concedeu a palavra ao presidente da Comissão Especial de Vereadores, aue trata 
sobre o plano municipal gestão de resíduo sólido, o vereador lduigues Ferreira Martins,  o 
qual expôs o seguinte: Primeiramente eu quero agradecer a presença de tantas lideranças 
populares da imprensa que está aqui a Marilei, a TV DIÁRIO também fez a cobertura, a TV 
CÂMARA está fazendo a cobertura, as redes sociais da Câmara também, e da maioria dos 
vereadores da Casa, a amplíssima maioria. Eu fico muito feliz porque eu o vereador Pedro 
Komura, o Farofa, o Furlan, sobre as gestões anteriores. E esta renovação positiva para a 
Casa ela abriu o debate com a sociedade. Eu acho isso muito importante. O presidente Otto, 
o nosso regimento é muito presidencialista. E o presidente Otto em nenhum momento 
titubeou em chamar uma audiência pública amplamente divulgada para a sociedade, para 
que ela viesse discutir. Se não discutir presencialmente vai acompanhar com certeza pelos 
vários mecanismos da imprensa, televisão aberta, a TV CÂMARA, e assim vai. Eu quero 
agradecer a doutora Deborah da Procuradoria da Casa que desenvolve um trabalho muito 
importante para nós vereadores e vereadoras, porque faz uma análise técnica e jurídica de 
cada projeto e que norteia do ponto de vista legal. Então a doutora Deborah cumpriu aqui o 
seu papel depois de estudar muito o projeto. Agradeço o secretário Abílio e a doutora 
Renata porque o governo veio aqui colocar o posicionamento do governo. Nós vivemos em 
uma sociedade onde existem três poderes: O Legislativo, o Executivo e o Judiciário. O 
Judiciário poderá declarar esta obrigatoriedade por enquanto, e o Constitucional que vai ser 
o STF no dia 24 de novembro, quarta-feira, e aí acabou a discussão. Se não, o Executivo 
tem a obrigação de mandar e o Legislativo tem a obrigação de votar. Isso não significa 
aprovar ou rejeitar, mas votar e tomar uma decisão. Isso tudo está servindo para nortear. A 
nossa formação de convicção é nortear a sociedade e os movimentos sociais. Eu, por 
exemplo, nessa audiência aprendi muita coisa. Eu quero até citar alguns exemplos que eu 
acho tão importantes. O Romildo falou da necessidade, falou de uma pausa que pode ser 
retomada. E isso tem que se levar em consideração. A doutora Benevides falou da 
fiscalização do dinheiro, e que não só o Tribunal de Contas fiscaliza, mas o projeto pode ter 
mecanismo de fiscalização se aprovado. O Andrade falou do valor de ltaquaquecetuba que 
há uma possibilidade de se discutir. Como que foi lá em Itaquaquecetuba? A senhora falou 
da preocupação do corte da água. Então isso tudo vai dar informações para os senhores 
vereadores. E a Cooperativa falou na pessoa do representante da Cooperativa que eles 
precisam de investimentos para ampliar a coleta seletiva. Eles acham que é capaz de 
crescer e muito, ocupar os Ecopontos, recuperar esses materiais. O Silvio falou o que a 
gente já conhece e que o próprio Kochi falou que lixo hoje é recurso e dinheiro e o Pedro 
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Komura também fez essa abordagem. Isso tudo vai dar uma informação para nós 
discutirmos o projeto. A Casa é soberana, mas se o projeto vier a ser aprovado, ele tem que 
ser aprovado da melhor maneira possível para a sociedade. E se ele vier a ser rejeitado 
acabou. Eu comungo da tese que qualquer coisa que nós pudermos melhorar independente 
do resultado é bom para a sociedade. Porque se ao fim for aprovado e a Casa é soberana 
eu já disse isso várias vezes que vá o melhor, ao contrário de ir ao pior. Eu fico feliz também 
de obter nessa audiência pública, amplamente divulgada, que está registrada, filmada, e que 
vai virar uma ata e que os senhores vereadores irão discutir e ouvir do governo, e que vai 
desenvolver uma política pública. A angústia do Arraes, que veio aqui arrastando a perna, 
mas veio na nossa audiência. Uma política pública para resíduos sólidos. A maioria dos 
municípios coletam e enterra, coletam enterra, então ela é muito ampla como já foi dito. 
Então quando o governo fala isso, o governo com vontade política, está se comprometendo 
publicamente, a sociedade fiscalizando, as entidades que tem interfácil com esse tema e 
com as Cooperativas, falando que é possível melhorar as coisas e nós vamos ter que fazer 
uma boa discussão desse projeto, dessa ideia e sempre nessa linha muito estreita com a 
sociedade, sem medo de discutir com a sociedade, sem medo de colocar a sua posição, 
respeitando as posições, respeitando as posições, respeitando as soberania dos mandatos, 
goste ou não gostem cada vereador e vereadora aqui ninguém é biônico foram eleitos pelo o 
voto popular. Então com essa audiência pública senhor presidente e demais membros aqui 
da Mesa e todos que aqui estão, eu fico muito feliz, porque eu acho que o Legislativo 
cumpriu um papel de ouvir a sociedade para tomar uma decisão. Muitíssimo obrigado senhor 
presidente. O senhor presidente da Câmara Municipal, o vereador Otto Fábio Flores de 
Rezende, agradeceu ao presidente da Comissão Especial de Vereadores, que trata sobre o 
plano municipal gestão de resíduo sólido, o vereador lduigues Ferreira Martins. pelas 
palavras, bem como expôs o seguinte: Estamos chegando ao final da nossa audiência 
pública. E eu gostaria de contar um pouco para vocês que Casa de vereadores aqui somos 
em vinte e três vereadores e estamos desde fevereiro deste ano, falando, pesquisando e 
trabalhando em cima da taxa do lixo. Desde de agosto essa Casa recebeu vereadores, 
presidentes de outras cidades a convite de todos os vereadores da Casa e fizemos reuniões 
e estamos debruçando na taxa do lixo para que a gente possa de uma maneira boa passar 
ou não passar para a população de Mogi das Cruzes. A gente com essa audiência pública 
junto com o Executivo, e assim agradeço aos secretários de estarem hoje aqui para que a 
gente possa junto com vocês, com a população, com a sociedade civil e com as entidades 
estar discutindo uma coisa que vai ficar praticamente e eternamente na nossa Cidade, se a 
gente implantar a taxa do lixo irá ficar por muito tempo. Então a gente precisa fazer alguma 
coisa que seja de acordo com a realidade da nossa população e com a realidade do nosso 
meio ambiente. Eu gostaria também de passar para você aproveitando a audiência pública 
que a Câmara Municipal tem trabalhado viu José Arraes, muito no meio ambiente, ontem 
aprovamos duas leis para a cidade, uma sobre o Rio Tietê e outra sobre energia aqui na 
nossa Casa de Leis. Eu falou também para vocês que nós temos Comissões Permanentes 
que trabalham em cima do meio ambiente, temos além das Comissões Permanentes, nós 
temos a Comissão que é composta pela a vereadora Inês Paz, pelo vereador Pedro 
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Komura e pelo o vereador lduigues, que é essa Comissão Especial de Vereadores só para 
tratar de questões do Meio Ambiente, taxa do lixo, ou para a destinação do nosso lixo. Então 
é como o vereador lduigues falou, nós estamos muito satisfeito, a Casa, os vereadores que 
estão aqui, estão acompanhando, estão ansiosos para que a gente possa ter um desfecho 
bom, e que no dia 24 de novembro, quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal possa nos dar 
uma luz sobre essa nova taxação. E lembrar, que isso veio do governo federal, do marco 
zero do saneamento, e que o marco zero do saneamento colocou algumas datas para que a 
gente possa cumprir e todas as cidades do Brasil a destinação do nosso lixo. Nós sabemos 
que o lixo é colocado por todos nós e a gente precisa dar uma destinação correta, sabemos 
que estamos numa fase pós pandêmica e a COVID-19 está aí ainda, onde empobreceu 
muito a população, está conflitando com outras taxas, com outros impostos que a gente tem, 
sabemos do esforço da prefeitura junto conosco e junto com a sociedade para que a gente 
não coloque isso de uma forma que fique inviável para a nossa população. E eu como 
presidente da Casa gostaria de falar para vocês: Essa Casa está atenta, está conversando 
muito com a população, diferente do que falaram aqui, nós temos vinte e três vereadores 
atuantes, e estamos aí para que se faça da melhor maneira possível. Então em nome de 
todos que estão aqui, das autoridades, do Executivo e dos vereadores, a Câmara Municipal 
através dos vereadores a gente agradece a essa audiência pública, e assim dou por 
encerrada essa ausência, e que a gente continue de uma maneira evoluindo para quando for 
votar aqui na Casa consiga ter debulhado tudo com a sociedade para que possam resolver. 
Então o meu muito obrigado a todos e está encerrada essa audiência pública. Nada mais 
havendo a ser tratado, tc“, audiência encerrada às vinte horas e dezesseis minutos e para 
ficar registrada, eu, Arnaldo Nogueira Filho, Assessor Especial Parlamentar, lavrei a 
presente ata na íntegra, a qual segue assinada por todos os presentes. 

OTTO FÁBIO FLORES DE REZENDE 
Presidente da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes. 

IDUIGUES FERREIRA MARTINS 
Presidente da Comissão Especial de Vereadores 

sobre o Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos 
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PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES 

MENSAGEM GP N° 89/2021 

Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores, 

GABINETE DO PREFEITO

A DMPOSh0 COS IEREADORES 

f4z O 2§42 

•-••••1 • t.',N 

Mogi das Cruzes. 6 de dezembro de 2021. 

Tenho a honra de submeter ao elevado e criterioso exame de Vossas 
Excelências e à soberana deliberação do Plenário dessa Augusta Casa Legislativa, a anexa 
propositura de emenda ao Projeto de Lei Complementar n° 06/2021, protocolado através da 
Mensagem GP n° 31/2021, de 13 de julho de 2021, que dispõe sobre o artigo 35 da Lei Federal 
n° 11.445, de 5 de janeiro de 2007, e dá outras providências. 

2. A emenda ora proposta visa, essencialmente, ao alcance de uma mai* 
distribuição de faixas de cobrança da presente taxa de custeio ambiental, com vistas a uma maiw 
concretização do princípio constitucional da capacidade tributária, insculpido no art. 145, §1°, 
Constituição da República. 

3. Considerando o exposto, acredito contar com o indispensável apoio dffl 
nobres Vereadores para a aprovação desta matéria, de nat urgente, nos termos do disposid 
pelo artigo 81 da Lei Orgânica, por entender ser de and r lev'ância e de interesse para A 
Município de Mogi das Cruzes. 

19 
Expresso meus agrad une tos e valh -me do ensejo para renovar 

Vossas Excelências, em mais esta oport idad , v ft. d rofundo respeito e de eleva 
consideração. 

CAIO CESAR ACHA O DA CUNHA 
Prefeito • e ogi das Cruzes 

A Sua Excelência o Senhor 
Vereador Otío Fábio Flores de Rezende 
Presidente da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes 
E demais Excelentíssimos Senhores Vereadores 
Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, 381, Centro Cívico 
Nesta 

SGor/gmi: 

Av, Vereador Narciso Yague Guimarães, 277, 30 andar, Centro Civico, Mogi das Cruzes - SP •Telefone (11)4798-5O28 • 
e-mail gabinete@pmmc.comtr 



PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES GABINETE DO PRE 

ANEXO À MENSAGEM GP N" 89/2021 

EMENDA MODIFICATIVA 

Altere-se a redação do Anexo Único ao presente Projeto de Lei Complementar, a fim de 
que conste: 

ANEXO ÚNICO AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 

Tabela I - Fatores para Cálculo da TCA - Consumo de Água 

,. Fat s de, leuletum efetivos 
Consumo Médio Mensal de Água 

F 
,.--- • _. " 

Até 10m3 0,04 
;----- ... 

Fator Variável "b" 

> 11 a 20 ni3 0,05 

21 a 50 m3 0,10 

51 a 100 m3 0,12 

101 a 200 m3 0,15 

201 a 300 m3 0,18 

Acima de 300 0,20 

Fórmula de cálculo da TCA = (VBRitA x Fator Fixo "a") + (VBRTcA x Fator Variável "h") 

Tabela 2- Fator Fáo "c"para Cálculo da TCA - Lotes e Glebas - 
Sem Fornecimento de Água 

at - 
, 

a ri-dores dê Cálculo (e) x 
VIIRTAIRS 

Lotes 
Até 1.000 m2 0,5 

Acima de 1.000 m2 1 

Glebas 
Até 1.000 m2 0,5 

Acima de 1.000 m2 I 

Fórmula de cálculo da TCA = VBR-re4 x Fator "c" 

Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, 277, 30 andar, Centro Cívico. Mogi das Cruzes - SP *Telefone (11)4798-5028.
e-mail: gabinete@pmmc.com.br 



CÂMARA MUNICIPAL DE 

MOGI DAS CRUZES 
ESTADO DE SÃO PAULO 

EMENDA AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 06/2021 

Egrégio Plenário, 

Visa o presente trabalho a proposição de emenda, nos termos do artigo 

148, § 1° e 5°, do Regimento Interno desta Casa — Resolução n° 5/2001-, de 

autoria do próprio autor, que Visa o presente trabalho a proposição de Emenda 

Aditiva ao Projeto de Lei Complementar n° 06/21, de autoria do Poder Executivo, 

que dispõe sobre o artigo 35 da Lei Federal n. 11.445, de 5 de janeiro de 2007, 

e dá outras providências. Em atendimento a sugestão da Procuradoria Jurídica 

da Câmara para atender as normas de redação exigidas pela legislação, 

encaminhamos à apreciação de Vossas Excelências o que segue: 

EMENDA ADITIVA: 

Acrescenta os parágrafos 1° e 2° ao artigo 11, com a seguinte 
redação: 

"§ 1° Fica estipulado o percentual de 10% (dez por cento) de todo o valor 

arrecadado com a Taxa de Custeio Ambiental (TAC) à Secretaria Municipal de 

Verde e Meio Ambiente, que deverá destinar 7% (sete por cento) para o custeio, 

estruturação e aprimoramento da coleta seletiva e das cooperativas de 

recicladores e 3 % (três por cento) deverão ser aplicados para o custeio, 

estruturação e divulgação de programas de educação ambiental, 

exclusivamente. 

"§ 2° O Executivo deverá realizar a prestação de contas do montante 

arrecadado com a TCA (Taxa de Custeio Ambiental) anualmente para esta Casa 

Av Vereador Narciso Vague Guimarães, 381 - Centro Civico - Mogi das Cruzes/SP CEP 08780-902. Fone I I I ) 4798-9500 



CÂMARA MUNICIPAL DE 

MOGI DAS CRUZES 
ESTADO DE SÃO PAULO 

de Leis, bem como informar todas as iniciativas e a medição do progresso dos 

programas de educação ambiental, coleta seletiva e das cooperativas de 

recicladores. 

Plenário "Vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda", 13 de dezembro de 2021. 

1D MA 1NS 

READOR 

VEREADORA 

OSVALDO SILVA 

VEREADOR 

Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, 381 - Centro Cívico - Mogi das Cruzes/SP CEP 08780-902 - Fone (1 1) 4798-9500 



CÂMARA MUNICIPAL DE 

MOGI DAS CRUZES 
ESTADO DE SÃO PAULO 

EMENDA AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR n° 006/2021 

JUSTIFICATIVA: 

Nobres pares, a presente emenda ao projeto de lei complementar n°06/2021 - 

"Taxa de Custeio Ambiental" (TCA), tem corno objetivo deixar a cobrança da 

TCA independente da cobrança da água. 

O projeto de iniciativa do Executivo em sua forma original, poderia gerar 

problemas aos munícipes, como por exemplo o corte d'água em caso de atraso 

no pagamento da cobrança da TCA. 

EMENDA MODIFICATIVA: 

O caput do Art. 7' passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 7° Fica atribuída responsabilidade a empresa concessionária de serviço 

público de saneamento para arrecadação da TCA, junto a seus consumidores, 

que deverá ser lançada para pagamento mensal, através de boleto individual, 

não anexado na cobrança da água, sendo o valor integral do tributo depositado 

na conta do Tesouro Municipal especialmente designada para tal fim, nos 

termos abaixo." 

Plenário Vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 14 de dezembro de 2021 

INES PAZ 

VEREADORA — PSOL 

JOSÉ FRANCItVIARIÓ VIEIRA (FAROFA) 

VEREADOR — PL 



a CÂMARA MUNICIPAL DE 

MOGI DAS CRUZES 
TADO DE SA0 PAULO 

elQ 
JOSÉ LUIZ FURTADO 

VEREADOR - PSDB 
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CÂMARA MUNICIPAL DE 

MOGI DAS CRUZES 
ESTADO DE SÃO PAULO 

4k,\ % 

EMENDA AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 06/2021 

JUSTIFICATIVA 

Nobres pares, a presente emenda ao projeto de lei n°06/2021- "Taxa de 
Custeio Ambiental" (TCA), tem como objetivo acrescentar à lista de isenção, 
todos os munícipes que sejam beneficiários do CadÚnico (Cadastro Único para 
Programas Sociais). em consonância com o que foi proposto em algumas 
cidades da região. 

Vale registrar que a propositura desta emenda já havia sido verbalmente 
proposta pelo excelentíssimo prefeito, Caio Cunha em reunião com os 
vereadores deste edil casa. 

EMENDA MODIFICATIVA: 

O inciso Ido artigo 10, passa a vigorar com a seguinte redação: 

- Os consumidores da Companhia de Saneamento Básico que possuem tarifa 
social, ou sejam benificiários do Cadastro Único para Programas Sociais 
(CadÚnico)." 

Plenário "Ver. Dr. Luiz Beraldo de Miranda". em 14 de dezembro de 2021 

INÊS AZ 

VEREADORA - PSOL 



CAMARA MUNICIPAL DE 

MOGI DAS CRUZES 
ESTADO DE SÃO PAULO 

EMENDA AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 06/2021 

JUSTIFICATIVA 

Nobres pares. a presente emenda ao projeto de lei n°06/2021- "Taxa de 
Custeio Ambiental" (TCA), tem como objetivo acrescentar a lista de isenção 
todos os munícipes que residam em locais em que não há serviço de coleta de 
resíduos sólidos. O projeto de iniciativa do Executivo em sua forma original. 
poderia gerar sentimento de injustiça naqueles que não são atendidos pelo poder 
público, mas seriam taxados pelo serviço 

EMENDA MODIFICATIVA: 

Adiciona-se o inciso III ao artigo 10, com a seguinte redação: 

"III — residentes em logradouros em que não haja serviço de coleta de resíduos 
sólidos." 

Plenário "Ver. Dr. Luiz Beraldo de Miranda", em 14 de dezembro de 2021. 

INÊS PAZ 

VERADORA - PSOL 










