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ATA DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO -— CFI , PARA
APURAR EVENTUAIS PRÁTICAS ILEGAIS COMETIDAS CONTRA A

FAZENDA MUNICIPAL POR INSTITUICOES FINANCEIRAS , BANCOS —

QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO.

REQUERIMENTO Nº 3553l2019 “Em

Rr

Aos vmte e ornco mas do mes de Junho de 2019, às 10 00 horas, reuniu—Se na
camara Munrcrpal de Rroeirao Preto, na SaIa de Cornrssoes desIa casa de Leis,
e Comissão Pªrlamentarde Inquérito - CPI, constituída pelo Requenmenlo nº
3853/19 eAIo da Presidência nº72 pubhcado nc DOM em 18 de Junho de 2019,
coro amem e APURAR EVENTUAIS PRÁTICAS ILEGAIS COMETIDAS
CONTRA A FAZENDA MUNICIPAL. POR INSTITUIÇÓES FINANCEIRAS _
EANcos - QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO,
Sendo membros os vereadores LrncoIn Fernandes.AIessandro Maraca, ºrlando
Pesou, Isaac AnIunes e Igor 0Irverra, todos presentes a esIa reunrào
InicialmenIe o aqurdo requenmento, vereador LIncoIn Fernandes, cumpnrnema
e agradece a presença de rodos, em especral aos vereadores que aceItaram
pamclpar desIa CPI, dos coordenadores IegIsIaIrvo e IurI'dIco, dos assessores
oarIarnenIares e da Imprensa aqur presente, em especraI o Grupo ThathI de
Comumcação EscIareoeu os mouvos que deram ongem a presente CPI e em
eSpecIal oeIo Iara da crdade de Rrberrao Preto, ter dIreIto de receber dos bancos,
quanrra srgnrvroanva, estimada InIcIaImente em zon rannões de reaIs, mas que
poderá ser arnda maror, quanba esta que esIa sendo Sonegada oeIos bancos,
referente a recoInrmenro de ISS. ManiIesIa ainda, que na cidade de sao Paulo,
houve um em com a mesma natureza, que acaba de consegurr reIomar para a

oreIerIura, uma divida de um orInao de rears e oarIrr de agora, essa CPI ver

passar a fazer o que os bancos fazem de melhor, ou Seja. cobrar so que agora.
eles e que vão ser cobrados A CPI quer saber quamo os bancos devem para a
Fazenda Púbhca MunIpral, bem como, se o Munrcr'oro está cobrando IegaImenIe
os bancos Em Seguida, o vereador LrncoIn FernandesmaanesIou que antes de
Iazer a devrda InsIaIacao da CPI. gcstana de entregar aos membros da CPI as
rnIorrnaçoes do prImeuo ato da CPI, ou Sela, a busca de docvmenIos para
clêncIa. acompanhamenIo e sobsrdios para os Irabthos da CPI. Apos, a CPI
rara as convocações, Pela onmerra vez, está sendo onada uma CPI para
enIrenIar o sIsIerna írnancerro AIo conIrnuo, manrresIa que deverão ser
escolhidos os vereadores que ocuparão a Presidência, Vroe PreSIdéncIa e
ReIanna dessa CPI. CoIooado em votação, foram eIerIos por aclamação os
vereadores LincoIn Fernandes. aulnr do requerimento, como Presidenle;
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Antunes, como vice Presidente, Alessandro Maraca. como Relator e os
vereadores lgor ºliveira e Orlando Pesoli como membros, Disse ainda o
Presidente da CPI, que a Comissão, nesse primeiro momento, que e' uma fase
tecnica, requisitara documentos a Prefeitura e aos bancos, alem de Lels.
Decretos e demais documentos necessários para apuração do eventual débito
de iss, conlorme especitieado na relaçao que segue anexada a esta ata e nca
fazendo parte tmegrame da mesma Será tambem analisada a possibilldade de
ter havido crime de sonegação nscat, desvios e demais ilicitos A manilestação
completa do Presidente da CPI. vereador Lincoln Fernandes encontraase
gravada em midia audro visual, que esta encanada aos autos Ato continuo, o
Presidente da CPI, vereador Lincoln Fernandes passa a palavra para o Relator
vereador Alessandro Maraca, que inicialmente cumprimenta a todos e diz ter
muito orgulrio de estar participando dessa CPI, juntamente com esse time de
vereadores Disse ainda. que pela primeira vez, se lorrna uma equipe que
lnvestlgará a divida dos bancos Disse que em SP Já extste uma Comissão
análoga a essa, presidida pelo vereadorTiago Costa, do MDB, que já conta com
sucesso no recebimento de valores signiticativos para a Fazenda Públlca
Municipal o Presidente da CPi, vereador Lincoln Fernandes, disse que na
segunda feira da proxima semana. integrantes dessa CPI, terão uma reunião
com integrantes da CPI de sao Paulo, no intuito de colner subsidlos para este
trabalho Disse ainda o vereador Alessandro Maraca, que nesse ato junta aos
autos dessa CPI, documentos recebidos atraves de requerimento de sua autoria
e que se tratam de documentos sigilosos, que deverão ser guardados e mantido
soo sigilo legal Em seguida, passa a patavra para o vereador lsaac Antunes,
vice presidente desta Comtssão, due eumpnmerita a todos e agradece ao
Presidente por participar dessa CPI, que com certeza. será a CPI mais
importante da historia da camara, tendo em vista, a luta que será travada na
apuração da divida dos bancos com a cidade de Ribeirao Preto Em seguida,
usou a palavra o vereador lgor Oliveira que inicialmente cumprimenta a todos os
presentes e aos vereadoresmemtrrosdessa CPI Disse o vereador lgcr que esse
e um grande desallo e lembrou que há anos, o entao vereador Leo Oliveira,
travou uma luta contra os bancos, que objellvava a colocacao de biombus para
evitar o crime da “saldtnha” Foi uma luta, mas o povo conseguiu se livrar desse
crime Disse ainda, que os bancos quando estao com o dinheiro dos clientes,
pagam luros irrisdnos e quando emprestam dinheiro ao cliente, cobram juros
exorbitantes e abusivos. Disse ainda que a porta giratoria e um abuso e um
constrangimento aos clientes e essa comissao lutara contra todos esses abusos
Em seguida, usou a palavra o vereador Orlando Pesoti, que cumprimentou a
todos e disse que parabeniza o presidente pela corajosa interativa de propor essa
CPI e agradece por lazer parte dessa Comissao, Disse o vereadorOrlando. que
os bancos tem uma divida monstruosa com a Fazenda Pública e di
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que os bancos estao retirando os caixas das agências e demande apenas caixas
eIetronroos, tudo visando cada vez maIs, o Iuero Após, o Prestdenle da CPI
vereador Lincam Fernandes declarou dewdamente INSTALADA a CPI PARA
APURAR EVENTUAIs PRÁTICAS ILEGAIS COMETIDAs CONTRA A
FAZENDA MUNICIPAL POR INSTITUIÇÓES FINANCEIRAS _ IaANcos -
QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO. nos Iennos
IegaIs e regrmenters, Em segmda, o Presrdente da CPI, vereador mealn
Fernandes dlsse que a prlmeura parte dessa ComIssão e técnica, com a busca
de documentos ManIfesta também, que conste da ata que IoI declarado srgno
dos documentos .untedoe, sendo que os mesmos deverão near em apertado e
sob proteção FrneIrzando, :) vereadormeoln Fernandes, PresIdenle desta CRI,
agradeceu novamente aos presentes e encerrou a reumão. As manIfestações de
todos os membros da CPI foram rntegraIrnente gravadas em mídia áudlo vIsoaI
e estão encarnadas aos autos. fazendu parIe Integrante desta ete. E nada mais
havendo a ser tratado, a reuniao foi encerrada às 11-05 horas e eu, Em!
ApaTecIda Memns PauIIno ," . senndera desrgnada para este ato,
Iavrer a presente ata, em conformidade com a Resquçãº nº46/2018, que depots
de Ilda e aprovada var asslnada por todos os membros dessa CPI
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