CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA

ATA DA 1a SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
SOCIOECONÕMICOS (CAS)
DATA DE REALIZAÇÃO: 22 DE FEVEREIRO DE 2021
Às 15h17 do dia 22 de fevereiro de 2021, no plenário da Câmara Municipal da
Estância de Bragança Paulista, localizada na Praça Hafiz Abi Chedid, 125, com a
presença dos vereadores Quique Brown, presidente, Cláudio Coxinha e Miguel
Lopes e, virtualmente, do edil Paulo Mário Arruda de Vasconcellos, membro, teve
início, sob a presidência do primeiro, a 1a sessão extraordinária da Comissão
Permanente de Assuntos Socioeconõmicos (CAS) no corrente exercício A
presente sessão foi realizada com possibilidade de participação via sistema
remoto, em decorrência das medidas de isolamento social para prevenção da
disseminação do coronavírus (Covid-19), nos termos do Ato da Mesa n° 16, de 09
de outubro de 2020. Foi registrada a ausência do vereador Ismael Brasilino, vicepresidente. No decorrer da sessão foi registrada a presença dos vereadores Fábio
Nascimento, Gislene Cristiane Bueno, Marcos Robertos dos Santos e Rita Leme.
Foi cumprida a seguinte pauta: participação dos secretários municipais Dr. Tiago
José Lopes, de Assuntos Jurídicos, Marcelo Alexandre Soares da Silva, de
Planejamento, André Monteiro, de Obras, e Aniz Abib Júnior, de Serviços,
atendendo convite da comissão, para esclarecimentos acerca da atuação da
Administração Municipal nas referidas áreas. Inicialmente, o presidente da CAS,
vereador Quique Brown, abordou assunto relacionado à chamada Lei dos
Protocolos, destacando que o Tribunal de Justiça havia entrado com ação, em
nome do cidadão comum, e ordenado que a Prefeitura criasse legislação
específica para tratar desse tema, com o intuito de criar uma relação cada vez
mais próspera e transparente entre a população e o Poder Público. Observou que
o Tribunal de Justiça dera cento e oitenta dias para a Prefeitura se organizar, prazo
esse que, com base no que foi julgado, já havia expirado. Mencionando que os
secretários não puderam participar da primeira sessão ordinária da CAS, disse ter
protocolado intenção de colocar em tramitação projeto de lei sobre o assunto na
Casa, mais especificamente no dia oito de fevereiro, data em que o período de
cento e oitenta dias foi encerrado, tendo registrado ainda que, logo em seguida, no
dia 11 de fevereiro, a Prefeitura enviou projeto de lei à Casa a respeito do tema.
Perguntou ao Dr. Tiago se este não julga interessante, principalmente pelo fato de
que o Tribunal de Justiça preza pelo cidadão comum, a possibilidade de a
Prefeitura retirar o citado projeto, de modo que, com o auxílio da Casa e mediante
audiências públicas, fosse feita uma lei mais robusta. O Dr. Tiago José Lopes
informou que o Município foi intimado em outubro de 2020, havendo prazo
considerável, mas mesmo assim protocolaram projeto de lei na Casa para abrir um
diálogo. Quanto à retirada do projeto, disse não ter condições de responder
naquele momento se há interesse ou não, comprometendo-se a levar essa questão
ao Gabinete do Prefeito. Quanto ao projeto do Executivo, o vereador Quique
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Brown afirmou que na elaboração do texto não foi observada a Lei Complementar
Federal n° 95, de 1998, que dá diretrizes em relação à técnica legislativa, visto que
segundo ele não foram estabelecidos ritos, não existindo títulos e capítulos,
havendo apenas uma sequência de artigos. "Essa redação foi feita às pressas",
avaliou. Mencionando que a referida matéria estava sendo instituída apenas no
âmbito da Prefeitura, observou que o Tribunal de Justiça dizia claramente que a lei
abrange também a Câmara Municipal e questionou o secretário a respeito. O Dr.
Tiago José Lopes explicou que o próprio julgado falava sobre Prefeitura e
Câmara, conforme a competência de cada órgão, motivo pelo qual optaram por
mandar projeto do Executivo, não havendo impedimento de que a Cãmara
seguisse a mesma lei. Disse que também levaria a questão ao Gabinete do
Prefeito, para análise e debates sobre as possibilidades. O vereador Paulo Mário
Arruda de Vasconcellos opinou que a discussão do assunto deveria ser feita por
ocasião dos debates em Plenário. O vereador Quique Brown disse que, conforme
constava em artigo do projeto, caso a Prefeitura negasse pedido protocolado por
requerente e não respondesse eventual recurso no prazo de cento e vinte dias, o
processo "morreria", o que em seu entendimento constitui flagrante de ilegalidade.
Pediu esclarecimentos ao secretário sobre tal assunto. Em aparte, o vereador
Paulo Mário Arruda de Vasconcellos ressaltou que não é competência da
Comissão de Assuntos Socioeconômicos tratar daquele tipo de assunto. "O senhor
está invadindo competência, vereador!", alertou. O vereador Quique Brown
defendeu que a CAS tem competência para tratar a questão, visto que uma
eventual falha poderia, por exemplo, dar margem ao encerramento do processo de
instalação de uma empresa, situação essa que tem relação com a área
socioeconômica do município. O Dr. Tiago José Lopes afirmou que o processo
não é extinto, mas é dado como improcedente, podendo a pessoa entrar com
outras medidas. "Esse é um argumento pra dar segurança ao próprio requerente",
complementou. O vereador Quique Brown insistiu que, da maneira como estava
escrito, se a Prefeitura não tomasse uma decisão o requerimento do interessado
seria considerado rejeitado. Considerou importante que o secretário levasse esses
apontamentos para a Prefeitura, de modo que entrassem em acordo e
escrevessem juntos o projeto. Opinou que a Casa tinha de trabalhar com a
Prefeitura de maneira formal, sem acordos políticos eleitorais. Referindo-se a outro
artigo do projeto, disse que o cidadão precisaria ter assinatura digital para fazer
protocolo, exigência essa que excluiria uma parcela significativa da população. O
Dr. Tiago José Lopes esclareceu que não é somente por assinatura digital,
acrescentando que eles estão tentando encaminhar por todos os meios
eletrônicos, inclusive por login e senha. Citou o aplicativo Cidadão Bragantino, que
está em funcionamento, no qual todos os usuários têm de fazer cadastro e ter uma
senha. "É uma adaptação que nós temos, até pra dar segurança jurídica pra todos
os interessados", destacou. Reiterou que iria levar as questões ao Gabinete do
Prefeito para análise. O vereador Quique Brown observou que no projeto não
constam os deveres da Administração. O edil Paulo Mário Arruda de
Vasconcellos questionou se o presidente da CAS iria continuar insistindo na
discussão do projeto. Fazendo uso da palavra, o edil Miguel Lopes pediu ao
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vereador Paulo Mário que deixasse o diálogo acontecer. O vereador Cláudio
Coxinha considerou positivo o fato de poderem fazer questionamentos aos
secretários municipais. O vereador Marco Antonio Marcolino agradeceu a
presença dos secretários e registrou que o projeto da Prefeitura e o do vereador
Quique não haviam chegado à Comissão de Justiça da Casa. Ao considerar que o
edil Quique tinha razão quanto à questão da oportunidade, ressaltou que a
Câmara, de posse dos dois projetos, iria discutir internamente o assunto. O edil
Quique Brown esclareceu que o projeto do Legislativo ficaria excluído,
sobressaindo-se o projeto da Prefeitura. Falou que o projeto da Prefeitura tem
muitas falhas e, diante disso, considerou importante que discutissem antes, para
não haver surpresa na comissão. O vereador Marco Antonio Marcolino adiantou
que não seriam surpreendidos, justificando que a Comissão de Justiça teria todo o
tempo necessário para fazer os debates. O vereador Miguel Lopes igualmente
agradeceu a presença dos secretários e opinou que os debates poderiam
acontecer em qualquer momento. Nesse instante, o edil Quique Brown registrou
que o secretário municipal de Assuntos Jurídicos teria de se retirar por motivo de
outros compromissos previamente agendados e perguntou quando e como ele
daria resposta sobre a proposta de se elaborar novo projeto em conjunto com a
Casa e a sociedade civil. O Dr. Tiago José Lopes reafirmou que levaria o assunto
ao Gabinete do Prefeito e que daria retorno pelos meios oficiais tão logo obtivesse
resposta. Em seguida, o vereador Quique Brown colocou em discussão o
combate às enchentes no município, manifestando entendimento de que a
Administração não obteve sucesso até aquele momento, haja vista que antigos
pontos de alagamento continuavam com os mesmos problemas e, além disso,
novos pontos que antes não tinham alagamento passaram a ter esse problema,
como foi o caso do Lago do Taboão. Enfatizou que muitos recursos foram
despendidos e que se tratava de promessa de campanha. O vereador Miguel
Lopes perguntou se a Administração estava pensando em algo para a contenção
das enchentes nas Avenidas Euzébio Savaio e Monteiro Lobato. O secretário
André Monteiro respondeu que está em andamento projeto para contenção de
enchentes na Av. Euzébio Savaio, tratando-se de problema antigo. Explicou que o
trecho localizado acima daquela via pública não tem captação suficiente e
diante disso, a água superficial desce e acaba acumulando e causando prejuízos
ao setor. Comentou que o projeto existente está em fase de licitação e disse
acreditar que essa solução, assim como todas as outras que foram implantadas até )7,1
o momento, irá colaborar para a redução das enchentes na cidade. Avaliou que
nenhuma solução é definitiva e abrangente, havendo problemas localizados em
determinados pontos, a maior parte deles por conta da ocupação nem sempre
planejada e coordenada ocorrida na cidade. Analisou que cada ponto de
alagamento tem a sua característica e a sua gravidade, sendo que o conjunto de
obras em desenvolvimento possibilita a redução dos alagamentos. Quanto à Av.
Euzébio Savaio, informou que há projetos para implantação de trecho de tubulação
com bocas de lobo nas regiões mais altas, evitando que as águas pluviais ganhem
velocidade e atinjam as regiões mais baixas. Expôs ainda que há projeto de
implantação de sistema na Av. Euzébio Savaio para captar a água da superfície e
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levá-la diretamente ao ribeirão, além de projeto de construção de um reservatório
de contenção (piscinão), com capacidade de cinco mil metros cúbicos em terreno
público situado em frente da escola de samba. O vereador Miguel Lopes observou
que esse terreno localiza-se um pouco acima da Av. Euzébio Savaio e perguntou o
que será feito para a água chegar até lá. O secretário André Monteiro explanou
que a água vinda da parte alta vai ser acumulada no piscinão e que o restante vai
escoar até o córrego por meio de tubulação a ser colocada na Av. Euzébio Savaio.
Já em relação à Av. Monteiro Lobato, informou que ainda não há projeto
específico, havendo possibilidade de ser feito estudo a respeito. O edil Miguel
Lopes disse que se trata de caso semelhante ao da Av. Euzébio Savaio, existindo
inclusive um ribeirão no meio. "Pode até abrir aquilo ali, pensar numa coisa pro
futuro", completou. Pediu ao secretário que falasse a respeito dos trinta e cinco
milhões de reais que foram gastos no trabalho de combate às enchentes. O
secretário André Monteiro comentou que esse recurso ainda não havia sido gasto
e que é proveniente do Fundo Municipal de Saneamento e de assinatura de
contrato com a Sabesp. Expôs que parte do recurso é para combate às enchentes
e parte para outros projetos de infraestrutura, que envolvem drenagem,
pavimentação e outros serviços. Disse que esses recursos estão sendo utilizados
conforme os projetos vão ficando prontos. O vereador Miguel Lopes perguntou se
pavimentação asfáltica havia entrado na parte de contenção de enchentes, tendo o
secretário André Monteiro respondido positivamente em relação aos projetos que
possuem sistema de drenagem. Explicou que não adianta fazer o sistema de
drenagem sem o asfaltamento das ruas, porque senão haverá carregamento de
pedra e areia para dentro das tubulações, as quais ficarão entupidas e perderão
sua função. Com referência ao citado recurso, o edil Miguel Lopes perguntou
quais obras haviam sido feitas até o momento e o respectivo valor. O secretário
André Monteiro disse que não tinha os dados naquele momento, mas podia
enviá-los posteriormente. O vereador Miguel Lopes enfatizou que quer tomar
conhecimento da situação, visto se tratar de recurso de elevado valor. Questionou
qual o valor da obra que está sendo executada na Rua Tupy, onde anteriormente
localizava-se a Empresa Nossa Senhora de Fátima Auto-Ônibus Ltda. O secretário
André Monteiro disse que não tinha o valor no momento, mas que podia verificar
e passar depois a informação. O vereador Quique Brown perguntou se o
Supermercado União tinha contrapartida na mencionada obra, referente à Praça da
Poesia. O secretário André Monteiro informou que essa contrapartida se referia a
um ponto de ônibus provisório, o qual depois seria retirado, dando lugar a um
terminal de ônibus urbano. O vereador Miguel Lopes perguntou se naquele local
seria feito uma ponte, dando acesso à Avenida dos Imigrantes, tendo o secretário
André Monteiro respondido afirmativamente, acrescentando que essa ponte já
está em execução e terá como finalidade fazer a ligação viária entre a Rua Tupy e
a Avenida dos Imigrantes, seguindo o alinhamento da Travessa Taboão e da
Avenida Europa. Disse ainda que a ponte terá catorze metros de largura viária,
mais as calçadas. O edil Miguel Lopes perguntou se existe projeto da ponte
localizada na Avenida dos Imigrantes, no Bairro do Popó, próxima ao Centro de
Alimentos. O secretário André Monteiro respondeu que há projeto, um estudo,
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para a regularização daquela ponte. O vereador Miguel Lopes observou que já
foram aprovados loteamentos na parte de cima daquela localidade, mas a referida
ponte continua com a mesma largura, sendo que toda a água que cai em Bragança
Paulista passa sob aquela ponte, a qual, em sua opinião, teria de ser levantada ou
então se fazer outra ponte para dar mais vazão. O secretário André Monteiro
informou que existe estudo para adequação do vão da ponte, em função do volume
de água que passa por ali, e respondeu que todas as passagens de água são
pontos de possível represamento. O vereador Miguel Lopes disse que próximo ao
local está sendo aterrado um brejo e perguntou se ali não seria um local bom para
se construir um piscinão para contenção das águas. O secretário André Monteiro
disse que iria verificar a questão. O secretário Aniz Abi Júnior falou que as
contenções têm de ser feitas próximas às cabeceiras para resolver o problema das
enchentes na cidade, citando como exemplos os setores do Lago do Taboão,
Jardim Santa Helena, Lago do Orfeu, Av. Alberto Diniz e Fazenda do Vieira.
"Agora, sobre contenção existe dentro do projeto todas as bacias que a cidade
tem, calculando essas bacias pra se chegar no Ribeirão do Lavapés. Então, isso
aí, nesses estudos todos, em todas as conversas e tal, não existe nada em relação
a esse ponto que o senhor está falando, mas nada que o secretário de Obras não
verifique", salientou. Opinou que o projeto vai resolver o problema de enchentes na
cidade e vai custar mais de trinta e cinco milhões de reais. Referindo-se aos
loteamentos aprovados e às construções feitas ao longo do tempo, observou que
não houve parceria com a Prefeitura em relação às tubulações. "O que fizeram de
abertura de avenidas em todos esses loteamentos e que asfaltaram tudo e as
pessoas foram lá e construíram! Essas águas vão pra onde? Por isso que eu tõ
falando, tem que ter recuperação e isso vai custar dinheiro", avaliou. O secretário
André Monteiro acrescentou que, quanto às enchentes, há dois tipos de
ocorrência: um referente ao acúmulo de água em determinado local, ocasionado
por falta de sistema de drenagem adequado, e outro decorrente do
extravasamento do ribeirão em função de estreitamentos em determinados pontos,
citando como exemplos a Vila Malva, o Jardim Califórnia e trecho da Av. José
Gomes da Rocha Leal, perto da antiga Panificadora Estância. Observou que nas
últimas chuvas os referidos pontos não sofreram extravasamento, o que indica que
as obras já estão dando sua colaboração, tendo havido acúmulo de água em
outros locais onde a rede de drenagem não foi suficiente. Reiterou que uma única
obra não vai resolver o problema, mas todas têm a sua participação. O edil Miguel
Lopes perguntou se há projeto de combate a enchentes em relação ao ribeirão da
Vila Davi, nas proximidades da Unidade de Pronto Atendimento (UPA),
mencionando ainda que trecho do ribeirão está cedendo. O secretário Aniz Abi
Júnior ressalvou que nunca havia ocorrido enchente antes no citado local,
informando que enviou ofício à Secretaria de Meio Ambiente visando à limpeza do
ribeirão. Explicou que a tubulação da travessia do Berbari, a estrada que sai na
Austin, começou a estourar, trazendo riscos ao trânsito, motivo pelo qual fez
interferência no local e colocou tubulação com a mesma medida da anterior, mas
em seguida houve chuva com intensidade nunca antes vista naquele setor, o que
causou grande enxurrada. Diante disso, afirmou que o primeiro passo é conseguir
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a liberação e alargar o ribeirão, para dar mais vazão. O vereador Miguel Lopes
perguntou quando teria início a obra do Julieta Cristina, no lago do Tio Nicola, visto
que grande parte do trânsito da zona norte passa pelo local. O secretário Aniz
Abib Júnior comentou que existe um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC)
entre a Secretaria de Meio Ambiente e determinada empresa e falou sobre
providências a serem adotadas para solução do problema no local. O edil Cláudio
Coxinha perguntou se há previsão para o início da obra, destacando que passa
pelo local quase todos os dias e que o pessoal vem cobrando providências em
decorrência do trânsito horrível. O secretário Aniz Abib Júnior disse que o
problema tem de ser resolvido o mais rapidamente possível, mas necessita das
autorizações. Como forma de amenizar a questão, disse que podem ser utilizados
caminhos alternativos. O vereador Cláudio Coxinha disse que foi procurado por
moradores e comerciantes da Av. Euzébio Savaio sobre a questão das enchentes.
Nesse sentido, fez menção ao recapeamento asfáltico feito no local e nas ruas
adjacentes e perguntou se foi feito planejamento para escoamento da água que
desce dos bairros vizinhos. O secretário André Monteiro explanou que o
recapeamento é uma aplicação de massa asfáltica sobre um pavimento existente,
razão pela qual dificilmente se consegue mudar qualquer coisa em relação à
drenagem da água superficial nessa situação. O vereador Cláudio Coxinha disse
ter sido questionado sobre a limpeza, uma vez que quando se coloca a massa
asfáltica fica uma quantidade de resíduo, o que causou um pouco de
entupimentos. O secretário André Monteiro enfatizou que a empresa que executa
o serviço tem a responsabilidade de fazer a limpeza, sendo que eles sempre
orientam a empresa a nunca deixar resíduos próximos a bocas de lobo, para que,
no caso de chuvas, eles não sejam levados para dentro da tubulação.
Complementando, disse que esse resíduo fica, no máximo, de um dia para o outro
e é retirado pela empresa. O edil Miguel Lopes manifestou sua indignação quanto
à Av. Euzébio Savaio e considerou desnecessário o seu recente recapeamento,
tendo em vista que em breve nela serão executadas obras. Nesse momento, o
vereador Paulo Mário Arruda de Vasconcellos novamente ressaltou que a CAS
está extrapolando o Regimento Interno, o qual expressamente proíbe que uma
comissão trate de assunto que não seja de sua competência. "O que está
acontecendo na Câmara hoje, é como se fosse uma comissão de inquérito!",
manifestou. Disse não ser contra debates, mas registrou novamente que o
Regimento Interno estava sendo infringido naquele momento. O presidente da
CAS, vereador Quique Brown, fez a leitura do artigo 65, parágrafo único, do
Regimento Interno, o qual estabelece que a Comissão de Assuntos
Socioeconômicos destina-se à realização de audiências com representantes de
instituições públicas ou privadas. Defendeu que os assuntos ali tratados tinham
relação com questões socioeconômicas. O vereador Miguel Lopes cumprimentou
e agradeceu aos secretários as respostas. "Se dependesse do diálogo do líder do
prefeito aqui nesta Casa, a Administração tava de mal a pior, viu? Querendo proibir
a gente de bater um papo, de se informar!", manifestou. Ato contínuo, observou
que há mais de dois meses duas máquinas pesadas estão trabalhando no tanque
do Jardim Santa Helena e perguntou se elas são necessárias e como estão sendo
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pagas. O secretário André Monteiro disse que tais máquinas foram contratadas
por hora e que o pagamento é feito somente em relação às horas efetivamente
trabalhadas, havendo pessoa da Secretaria de Obras que faz o devido
acompanhamento. Disse que as máquinas estavam lá certo tempo, mas não
estava sendo feito nenhum trabalho, faltando a retirada de um banco de terra que
se formou no local, onde cresce uma vegetação. Registrou que o serviço que está
sendo feito lá não tem a ver com o volume de água a ser reservado no caso de
chuva, volume esse que é dado pelo vertedouro, que está feito e é fixo. "Então,
independente da cota de fundo do lago, o volume de água que ele vai reservar é
sempre o mesmo. Aquilo lá tá sendo feito uma limpeza pra permitir a permanência
do espelho d'água, apenas", acrescentou. Com referência a obras existentes na
Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira e na Rua Cel. João Leme, o vereador Cláudio
Coxinha disse que foi procurado por cidadãos e perguntou sobre a previsão de
término das obras, argumentando que tais vias públicas são importantes para o
setor comercial da cidade. O secretário Aniz Abi Júnior explicou que a obra da
Rua Cel. João Leme está praticamente pronta para colocação do asfalto, mas
houve chuva que deslocou a brita, causando entupimento de aproximadamente
trinta e dois metros de tubulação, o que os obrigou a executar serviços de
desobstrução no local. Acrescentou que o asfaltamento está previsto para a
próxima sexta-feira, tratando-se de trecho com poucos estabelecimentos
comerciais. Quanto à Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, o secretário André
Monteiro disse se tratar de obra complexa cuja execução está sendo feita dentro
das possibilidades, tendo havido interferências por ocasião das chuvas e de
tubulação da Sabesp. "Ela tá caminhando já, vamos dizer que ela já tá chegando
na metade da conclusão dela", complementou. O vereador Quique Brown disse
que no local há comércio de venda de peças e oficinas, que os comerciantes estão
reclamando muito e perguntou se há previsão para término da obra. O secretário
André Monteiro respondeu que não tem como dar prazo naquele momento, mas
que irá verificar. Citando a obra na Praça Chico Major, no Bairro do Lavapés, o
vereador Miguel Lopes perguntou o que coube à Prefeitura e à empreiteira fazer
no local. O secretário André Monteiro disse que no local havia máquinas que
foram locadas de uma empresa, mas que a obra foi feita sob a coordenação das
Secretarias de Obras e de Serviços. O secretário Aniz Abi Júnior explicou que da
empresa trabalharam no local uma escavadeira hidráulica, uma retroescavadeira e
três caminhões, sendo dois caminhões truck e um caminhão toco, e acrescentou
que, quando o serviço "apertava", a Prefeitura também colocava algumas
máquinas dela. Ele esclareceu ainda que houve firma que ganhou licitação e fez
serviço de colocação de guias e sarjetas no local, executando também esse
serviço na rotatória da Rua Rinzo Aoki. Na sequência dos trabalhos, o presidente
da CAS, vereador Quique Brown, falou sobre o Parque Linear do Jaguari, as
perimetrais e outros assuntos que envolvem a ocupação de um trecho da cidade
dentro daquilo que é chamado de TAC da Zona Norte. Perguntou se o projeto para
a construção do Parque Linear do Jaguari está pronto ou se já está sendo
elaborado, haja vista que a lei do Plano Diretor (Lei Complementar n° 893, de
3/01/2020), diz que esse projeto já deveria estar em andamento, conforme consta
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em seu art. 211, § 2°, que passou a ler: "No prazo máximo de 12 (doze) meses a
contar da promulgação desta Lei Complementar, o Executivo Municipal
providenciará a elaboração de projeto para criação do Parque Linear do Parque do
Jaguari, com a observância de diretrizes constantes das páginas 119 e 121 do
Tomo II do Termo Propositivo elaborado pela FDCT, de forma a compatibilizar o
uso da via arterial com o projeto proposto". Manifestou entendimento de que
questões relacionadas à Covid-19 não podem ser usadas como justificativa para
eventual não realização do citado projeto e nesse sentido fez comparação com a
via perimetral, alegando que para esta não há prazo específico, mas a Prefeitura
havia conseguido "tocar". Opinou que, caso aquele projeto não estivesse sendo
executado, a Prefeitura infelizmente já estaria prevaricando. Em resposta, o
secretário Marcelo Alexandre Soares da Silva discordou quanto ao entendimento
de não se considerar a Covid-19, doença essa que vem atingindo gravemente
Bragança Paulista, o Brasil e o mundo. "O diferencial entre o porquê a perimetral
segue e o porquê outros projetos não seguem, e não se justifica a pandemia, na
sua opinião procede, mas na nossa não procede. Por quê? Depende do
andamento antes da pandemia, de como estava o andamento dos projetos, de
como não estava. Então, não podemos fazer esse comparativo entre um projeto ou
outros projetos. Precisamos ver como cada um caminhou antes da pandemia",
explanou. Disse que a questão da elaboração de projetos n loco difere da
execução de projetos que tiveram andamento anteriormente à pandemia. Registrou
que, quanto ao Parque Linear do Jaguari, não é competência da Secretaria
Municipal de Planejamento elaborar ou contratar, sendo que a contratação é
responsabilidade da Divisão de Licitações Públicas. Disse não saber responder
naquele momento se a contratação havia sido realizada ou não, comprometendose a verificar a questão e informar posteriormente a comissão. Diante disso, o
vereador Quique Brown destacou que infelizmente o prazo máximo de doze
meses estipulado pelo Plano Diretor não foi cumprido e pediu a confirmação do
secretário. O secretário Marcelo Alexandre Soares da Silva disse que
concordava apenas com o termo "infelizmente" utilizado pelo vereador. "Porque
`infelizmente' nós realmente temos uma pandemia assolando, não somente
Bragança, como o Brasil e o mundo, e isso tem dificultado o andamento de muitos
trabalhos que possuem previsão de tempo", argumentou. Lembrou que o Plano
Diretor foi promulgado com a estipulação de prazos antes do início da pandemia,
mais precisamente em janeiro de 2020. Manifestou que, se não houvesse a
pandemia, eles jamais teriam deixado de cumprir o prazo, da mesma forma que a
atual Administração no mandato anterior havia cumprido o prazo de elaboração do
Plano Diretor, que estava defasado desde 2013. "E em dezoito meses a atual
Administração o fez", frisou. O vereador Quique Brown disse que tem perfeito
conhecimento da pandemia e considerou ser inegável que a Administração Jesus
fez tudo o que quis nesse período, citando a licitação da perimetral, segundo ele
completamente irregular. "E a partir do momento que faz algumas coisas e não faz
outras, principalmente outras com prazo estipulado em lei, eu não tenho dúvida
que a Administração está sim prevaricando, porque eu acho que essa questão é
muito clara. Impossível dizer que durante a pandemia esta Administração não
ATA DA 1° SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA CAS NO EXERCÍCIO DE 2021
15

Nwww

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA

rabalhou. Trabalhou, e muito!", frisou, lembrando que centenas de ruas foram
recapeadas às vésperas da eleição. Reafirmou opinião de que o argumento
utilizado não serve para o atual governo municipal, já que várias coisas foram
feitas no referido período. Ao salientar que a diretriz da perimetral não é na Aurélio
Frias Fernandes, mas sim na região das fazendas que ficam acima daquela via,
recordou que o Secretário de Planejamento dissera em reunião do Conselho
Municipal do Meio Ambiente (Comdema) que seria equívoco por parte da
Administração realizar as perimetrais nas fazendas, porque se assim fosse feito a
Prefeitura estaria investindo dinheiro em propriedades particulares. Nessa mesma
reunião, continuou, disse que o Secretário de Planejamento havia comemorado a
aquisição, por preço irrisório, do chamado Pasto do Vieira e, diante disso,
perguntou ao convidado o motivo de a Administração achar correto passar a
perimetral em área de iniciativa privada, como é o caso do "Pasto do Vieira", e ao
mesmo tempo considerar incorreto fazer a perimetral na região das fazendas,
optando por passar o trajeto pela Estrada Aurélio Frias Fernandes, a qual o Plano
Diretor — elaborado pela Secretaria de Planejamento — diz que deve ser protegida.
A respeito do asfaltamento de inúmeras ruas, o secretário Marcelo Alexandre
Soares da Silva avaliou que se trata de obra essencial para a mobilidade urbana,
agradeceu o elogio do vereador e considerou impressionante o que a
Administração fez em relação a esse serviço. O vereador Quique Brown também
considerou impressionante o fato de a Administração não ter feito o Parque Linear.
A respeito da reunião do Comdema, o secretário Marcelo Alexandre Soares da
Silva comentou sobre desapropriação de área privada por valor irrisório, mais
especificamente um real, e justificou que a desapropriação da perimetral sul foi
feita porque alguma Administração anterior à do prefeito Jesus, quando aprovou o
empreendimento Vale das Águas, autorizou como contrapartida o início de uma
perimetral, uma obra de quase quinhentos metros de extensão, a qual ainda estava
parada porque não havia sido feito licenciamento ambiental de travessia no
córrego. "Não foi dado continuidade naquele projeto e ficou lá uma obra com um
projeto de empreendimento aprovado, sem função alguma, com, aí sim, um mau
uso — não do dinheiro público, mas do dinheiro privado para o público. Essa
avenida não pode ficar parada daquele jeito, inacabada", destacou. Em aparte, o
vereador Quique Brown acrescentou que nessa mesma condição está a via da
fazenda Santa Rosa. O secretário Marcelo Alexandre Soares da Silva disse que
deram continuidade a uma perimetral que já tem início determinado, reiterando que
o valor da desapropriação foi de um real. Quanto às outras fazendas mencionadas
pelo presidente da CAS, que estão no tomo e consequentemente no Plano Diretor,
enfatizou que são inúmeras e vão possuir projetos de loteamentos. Acrescentou
que, quando o projeto do loteamento adentrar para aprovação, deverão ser
viabilizadas as perimetrais, sem custo algum para o Poder Público. Reforçou que
as inúmeras fazendas existentes no local do tomo ainda não possuem nenhum
decreto de desapropriação por valor simbólico e afirmou que, no futuro, em
existindo os loteamentos e sendo aprovados, com certeza existirão as perimetrais.
"O que se pode comparar com essas fazendas que estão no tomo com as futuras
perimetrais que devem vir com os futuros loteamentos é a Aurélio Frias Fernandes,
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que, essa sim, já é uma via pública existente, oficializada por decreto, que tem o
recape sendo feito através de projeto e paralisado judicialmente — o vereador bem
sabe — por uma denúncia do vereador, no qual o Ministério Público entrou com a
ação e ainda não há decisão judicial. Há liminarmente um pedido, uma
determinação de suspensão das obras até que se analise o mérito e saia a
decisão", comentou. O vereador Quique Brown perguntou onde exatamente
deverá ser construído o Parque Linear do Jaguari. O secretário Marcelo
Alexandre Soares da Silva disse não conseguir responder, uma vez que cabe ao
projeto definir essa questão. "Ela tem a dimensão de mil e quinhentos metros de
extensão, mas ela não tem o local exato. Ela pode variar entre o Jaguari e a
Aurélio Frias Fernandes", explicou. Mencionando que se tratava de um dos motivos
de a Justiça paralisar a obra, o vereador Quique Brown lembrou que, no dia da
votação do projeto do Plano Diretor, ele avisou sobre possível erro que a
Administração estaria cometendo e que segundo ele o secretário não se atentara.
"Parque Linear do Jaguari, localização: Estrada Aurélio Frias Fernandes. A
localização do Parque Linear do Jaguari é na Estrada Aurélio Frias Fernandes. Aí
eu te pergunto, como coexistir o parque linear e uma perimetral no mesmo lugar?",
questionou. Nesse momento, o secretário de Serviços, Aniz Abib Júnior, e o
secretário de Obras, André Monteiro, pediram licença e se retiraram da sessão,
justificando que tinham de participar de reunião previamente agendada com o
prefeito. Em relação à pergunta do presidente da CAS, o secretário Marcelo
Alexandre Soares da Silva frisou que a existência do parque linear e da
perimetral exatamente no mesmo local é uma interpretação do vereador, sendo
que o termo coexistir é o mais correto. Nesse sentido, esclareceu que quem vai
dizer sobre a coexistência entre o parque linear e a Aurélio Frias Fernandes é o
próprio projeto do parque linear a ser contratado. O vereador Quique Brown
reafirmou que a perimetral é na Aurélio Frias Fernandes, opinou que o secretário
não havia levado isso em consideração no ato da licitação e pediu confirmação a
respeito. O secretário Marcelo Alexandre Soares da Silva disse não ter
elaborado o Plano Diretor, mas sim acompanhado na condição de Secretário de
Planejamento. "Quem fez e elaborou o Plano Diretor foi a Universidade São
Francisco. A questão do parque linear, ele está dentro do Plano Diretor também
junto com o tomo elaborado pela FDCT, que é uma fundação ligada à Universidade
São Carlos", complementou. Reiterou que o vereador já havia feito a denúncia e
que a questão já estava em ação civil pública, cujo mérito seria decidido em breve,
restando a eles aguardar a decisão. O vereador Quique Brown observou que,
segundo consta no Plano Diretor, não é possível haver movimentação de terra do
lado do rio, na Aurélio Frias Fernandes, e perguntou se o secretário se lembra
desse trecho da lei. Questionou se isso havia sido levantado pelo secretário no ato
de construção da licitação. Perguntou ainda se foi feito Estudo de Impacto de
Vizinhança quando da elaboração do projeto básico da perimetral. O secretário
Marcelo Alexandre Soares da Silva observou que este era outro ponto abordado
pelo vereador Quique Brown na denúncia apresentada, que estava sendo discutida
judicialmente. Dirigindo-se à Presidência da CAS, o vereador Marco Antonio
Marcolino enfatizou que o secretário havia sido bem claro de que existe uma
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questão judicializada. "E as suas perguntas, pelo que eu estou entendendo, são
todas questões ao processo em qual o senhor foi o que fez a representação.
Então, eu acho nada ético nós trazermos pra Casa agora uma discussão que está
na esfera judicial! Com todo respeito. O senhor está tentando tirar do secretário
Marcelo informações que estão no Fórum, que estão sendo acusadas pelo senhor
e defendidas pelo Executivo. Então, eu não acho ético — o senhor pode fazer
quantas perguntas o senhor quiser — mas eu acho que nesta questão judicializada,
eu acho que o senhor devia evitar e fazer perguntas mais objetivas", manifestou o
edil. O vereador Quique Brown opinou que não deveriam evitar, justificando que,
se a Administração quiser realmente tratar Bragança Paulista com carinho, tratar o
Rio Jaguari como pede o Plano Diretor, não vê outra saída a não ser a assinatura
de um TAC com o Ministério Público para se fazer o que deve ser feito, conforme
consta no Plano Diretor, e não o que a Prefeitura pensou em fazer sem consultar a
lei que ela mesmo havia elaborado. "Por isso que essa provocação é interessante
pra gente deixar muito claro que a tentativa da Administração falhou e cabe a ela
hoje ter a humildade de rever o erro — que, diga-se de passagem, vereador
Marcolino, o secretário Marcelo sabe muito bem — quantas vezes antes disso ser
judicializado foi tentado fazer um acordo pra que a Prefeitura agisse dentro da lei e
não fora da lei como ela agiu", declarou o presidente. O vereador Marco Antonio
Marcolino reiterou posicionamento de que as perguntas são pertinentes na esfera
judicial e avaliou que o secretário poderia inclusive não respondê-las, porque há
interesse do Executivo Municipal e de boa parte da população de que a perimetral
saia, bem como a perimetral sul. Reafirmou entendimento de que devem preservar
a questão que está judicializada. "Então, eu acho que o senhor usar da comissão
agora — no bom sentido —, tentar tirar do secretário Marcelo o que consta no
processo, eu não acho lícito", opinou. O vereador Quique Brown disse não se
tratar do que consta no processo, mas na lei. Perguntou novamente se o Estudo de
Impacto de Vizinhança foi feito ou não. O secretário Marcelo Alexandre Soares
da Silva perguntou ao presidente da CAS se este já havia visto algum Estudo de
Impacto de Vizinhança de algum sistema viário único da Municipalidade em todo o
tempo de existência de Bragança Paulista. Disse ter constatado que só existe
Estudo de Impacto de Vizinhança de empreendimentos relacionados a
loteamentos, prédios, comércios, indústrias, mas não de um sistema viário de
circulação. Comentou que, segundo a Cetesb, que é o órgão licenciador de todo o
Estado de São Paulo, o que se exige para asfaltamento, recape ou construção de
sistema viário seria um EIA/RIMA ou licença de movimentação de terra e
supressão de árvores, quando necessário. Pediu ao presidente da CAS que não
entrassem em discussões afetas à ação judicial, justificando que o vereador
entrara com a denúncia, que o Ministério Público já havia ingressado com a ação
civil pública, ainda sem decisão, destacando ainda que ele, Marcelo, não era o
Secretário de Assuntos Jurídicos do Município. "Então, eu acho que não
precisaríamos — com todo o respeito ao presidente, e desde já um pedido — pra
não adentrarmos realmente no mérito da ação civil pública, até em respeito ao
Judiciário, que ainda não se pronunciou na decisão. Vamos aguardar a decisão,
que tudo isso que o presidente está falando aqui hoje, já está na ação, como bem
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disse o vereador Marcolino, né? Então, tudo o que for falado hoje, seja do seu
entendimento ou do entendimento da Administração Pública, são entendimentos",
expressou o convidado. O vereador Quique Brown perguntou se eles tinham
interesse em assinar um TAC. O secretário Marcelo Alexandre Soares da Silva
ressalvou que essa pergunta não deveria ser dirigida a ele, mas ao prefeito, a
quem compete assinar e propor TACs. O vereador Quique Brown perguntou se a
Administração já havia feito cadastramento dos Núcleos Urbanos Isolados (Nuris)
no entorno da Estrada Municipal Aurélio Frias Fernandes, bem como se já esteve
no local fazendo campanhas esclarecendo que, conforme o Plano Diretor, não
devem surgir novas construções ali, tolerando-se apenas as já existentes. Disse
não ter visto nada nesse sentido e afirmou que naquele local podem ser vistas
novas construções, semanalmente, em contraponto ao que estabelece o Plano
Diretor. "Porque o Plano Diretor, quando ele proíbe o asfaltamento da região, ele
diz o seguinte: a Estrada Municipal Aurélio Frias Fernandes não deverá nem ser
duplicada, nem ser pavimentada ao estilo do que usualmente se depara. Se tal
viesse a ocorrer, a pressão imobiliária e o fluxo do transporte de carga trariam
degradação irreversível", registrou. O secretário Marcelo Alexandre Soares da
Silva disse que responderia a questão, a qual não tem a haver com o processo,
explicando que quem fez o levantamento foram os assistentes sociais da
Secretaria Municipal de Habitação, juntamente com a secretária de Assistência
Social, Margareth. Destacou que houve mapeamento, com relatório de todas as
famílias existentes ao longo da Aurélio Frias Fernandes. Reafirmou que o
cadastramento das famílias foi realizado, embora não soubesse a data exata. O
vereador Quique Brown disse que queria saber mais especificamente em relação
às construções, tendo o secretário Marcelo igualmente respondido que o
cadastramento foi feito. O vereador Quique Brown perguntou quando isso foi feito,
se alguns dias atrás ou se logo após o Plano Diretor. O secretário Marcelo
Alexandre Soares da Silva disse que foi realizado pela Secretaria de Obras em
conjunto com a Secretaria de Assistência Social. Tendo o edil Marco Antonio
Marcolino, fora dos serviços de gravação, comentado que a parte de construção
cabia à Secretaria de Obras e não à de Planejamento, o vereador Quique Brown
fez referência a matéria da Prefeitura na qual consta que a Resolo esteve no local,
divisão essa que, por sua vez, faz parte da Secretaria de Planejamento. Diante
disso, frisou que o assunto tem relação com a Secretaria Municipal de
Planejamento, porque se trata de construções em parcelamentos de solo
irregulares. O secretário Marcelo Alexandre Soares da Silva recordou que o
estudo feito na zona norte pela FDCT foi concluído no ano de 2016, anterior à
Administração Jesus Chedid/Amauri Sodré. Acrescentou que esse estudo já
constatava que administrações anteriores à do prefeito Jesus deixaram tais
construções acontecerem. Destacou que a atual Administração do prefeito Jesus
está resolvendo o problema, tendo incluído o tomo em sua integralidade no Plano
Diretor. "O que a Administração anterior deveria ter feito e não o fez! Foi omissa
em deixar aquelas casas, aqueles imóveis acontecerem! Nós não estamos fazendo
isso!", manifestou o orador. Reforçou que a atual Administração não está sendo
omissa, mas está regulamentando e cuidando do assunto, tendo colocado o tomo
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como parte integrante do Plano Diretor, um estudo muito sério realizado por uma
fundação até dezembro de 2016. Disse que os imóveis a que se refere o
presidente da CAS estão lá desde 2016 e que a atual Administração está tendo a
coragem de enfrentar e tentar resolver o problema. O vereador Quique Brown
disse que o secretário está enganado, argumentando que, até a aprovação do
Plano Diretor, não havia qualquer diretriz nesse sentido. Frisou que a diretriz das
Nuris surgiu no dia da aprovação do Plano Diretor. "No dia seguinte, o senhor tinha
como obrigação legal — aí sim, baseado em lei — fazer o trabalho no local, e isso
não foi feito, aconteceu apenas na semana passada ou retrasada", declarou.
Avaliou que a única coisa que a Administração Jesus/Amauri tem feito desde a
aprovação do Plano Diretor é descumprir o próprio Plano Diretor, citando como
exemplos a não regularização das Nuris e o fato de se fazer uma perimetral
completamente irregular, não respeitando o parque linear. "Está prevaricando,
quando não tem um projeto após um ano", declarou. Em aparte, o vereador Marco
Antonio Marcolino considerou que "prevaricar" é uma palavra muito forte que está
sendo usada para induzir alguns assuntos. "Então, eu quero que fique registrado
em ata desta comissão o termo que o presidente disse de que a Prefeitura está
prevaricando nesses atos praticados", requereu. O vereador Quique Brown fez
consulta a dicionário e explanou que prevaricar significa faltar ao cumprimento do
dever. Nesse sentido, afirmou que a Prefeitura não havia cumprido com o dever de
elaborar o projeto do parque linear doze meses após a promulgação da lei. "Nem
começou ainda! E se nem começou, e o prazo já estourou, a Prefeitura está
prevaricando! Eu não tenho nenhuma dúvida na minha palavra, eu falo prevaricar
aqui quantas vezes eu quiser!", enfatizou. Disse que, se houve a questão da Covid19, a Prefeitura deveria ter enviado documento à Casa, especialmente à Comissão
de Justiça, da qual o edil Marcolino é presidente, justificando o motivo de não
terem conseguido cumprir a lei do Plano Diretor. O vereador Marco Antonio
Marcolino disse que nunca irá concordar quando alguém do Legislativo ou do
Executivo imputa a alguém um crime administrativo. "Eu acho que o termo
prevaricar é muito pesado pra acusar um secretário, ou uma Administração como
um todo, e o senhor está aqui entrevistando — e não é uma CPI, é uma entrevista,
uma cortesia que os secretários vieram aqui", declarou. Opinou que, em função da
pandemia, não houve a questão levantada pelo presidente da CAS e ressaltou q
não existe em momento algum a obrigação de o Executivo informar a Comissão de
Justiça quanto a eventual descumprimento de lei, o que em seu entendimento não
existiu. O presidente Quique Brown agradeceu a presença do secretário Marcelo
e manifestou desejo de que a Administração siga o que o Plano Diretor diz. Falou
que, segundo dava impressão, quando a Prefeitura lançou a licitação da perimetral
havia certo desconhecimento da legislação, razão pela qual a Justiça havia parado
a obra. Destacou que o parque linear é importantíssimo e necessário, tratando-se
de contrapartida da ocupação da zona norte, que foi paralisada por Termo de
Ajustamento de Conduta. Repetiu que o Executivo havia colocado prazo para
começar a trabalhar o parque e que esse prazo não está sendo cumprido. "Se
deixar a coisa correr na Justiça a gente pode levar uma década pra resolver esse
problema", salientou. Pediu que trabalhassem pelo parque linear e pelo rio, o qual
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fornecia a água para consumo da população. "A água que a gente bebe sai dali, do
parque linear! Por isso que o parque linear precisa ser protegido. Não é um lugar
que você tem que encher de caminhão, é um lugar que você tem que encher de
árvore, de quadras, de uma vida sustentável, de um ambiente tranquilo pras
crianças", complementou. Pediu que a questão saísse do papel o quanto antes. O
secretário Marcelo Alexandre Soares da Silva fez menção ao deputado estadual
Edmir Chedid, que segundo ele vem ajudando Bragança Paulista como um todo e
não somente em relação às perimetrais. Destacou que o referido deputado vem
sendo extremamente presente, contribuindo com emendas que ajudavam muito,
inclusive no caso das perimetrais, caso contrário não haveria verba para a
construção das obras em sua integralidade. Agradeceu ao vereador Marcolino o
respeito e a consideração, princípios esses que deveriam estar em qualquer lugar,
independente de lado ou posição. Sobre a questão do prazo, disse que gosta da
cobrança que vem sendo feita pelo presidente da CAS, pois isso o faz lembrar que
o Plano Diretor era para já ter sido feito em 2013, mas sequer foi feito em 2014,
2015 ou 2016, tendo sido iniciado em 2017, após o que foi concluído e
promulgado. "E lá nós estabelecemos prazos que, infelizmente, com a pandemia
presente, não foi possível cumprir todos os prazos. Mas o primeiro prazo cumprido
— e atrasado quatro anos e não um — foi o Plano Diretor do Município de Bragança
Paulista, promulgado por esta Casa, muito bem elaborado pela Universidade São
Francisco e que tenho certeza que, ao término dessa pandemia, ou com a
amenização da mesma, que estamos passando hoje grandes dificuldades neste
momento, com a nossa UTI lotada, com os nossos leitos de enfermagem lotados,
estamos ainda assim trabalhando incansavelmente pela melhora de Bragança",
expressou o secretário, lembrando que até 2016 não havia projeto de parque linear
e de nada, havendo sim omissão quanto à construção dos imóveis clandestinos.
Considerou que a cobrança do presidente da CAS é importante e frisou que a
Administração quer e vai cumprir o que foi colocado no Plano Diretor. Agradeceu o
convite da comissão e a presença dos vereadores, agradecendo também o prefeito
Jesus, o vice-prefeito Amauri e o deputado estadual Edmir Chedid, o qual,
conforme frisou, colabora com a Administração para promover o desenvolvimento
de Bragança Paulista e trazer austeridade e prosperidade para toda a população.
O vereador Quique Brown disse que nunca podem esquecer de que, infelizmente,
todo o atraso da cidade, tudo o que de ruim acontece na cidade, deve-se ao
controle e à influência política do prefeito e do deputado Edmir, seja quando eles
estão ou não no poder. "Posso falar com muita tranquilidade dos anos de 2016 pra
trás, porque eu também era vereador, de quantos projetos chegaram a esta Casa —
vereador Miguel Lopes sabe muito bem — e foram rejeitados pelos vereadores
ligados à base do prefeito, e que no mandato seguinte foram enviados novamente
a esta Casa com uma redação infinitamente pior dada à incompetência do
secretariado do prefeito Jesus Chedid, que se encontra condenado pela Justiça por
mau uso de dinheiro público, por contratação irregular; que tem uma obra de vinte
e quatro milhões de reais paralisada por não saber montar uma licitação de acordo
com a lei; que acaba de ter o seu contrato de merenda escolar julgado irregular
pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; que assinou um contrato com a
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Sabesp, que no dia que foi assinado aqui, deveria, se o deputado Edmir tivesse o
mínimo de prestígio político, ter sido feito um contrato infinitamente melhor do que
foi feito. O contrato que nós assinamos com a Sabesp aqui apenas demonstra o
quão desastrosa e fraca é a influência do deputado Edmir", manifestou o
presidente da CAS. Disse ainda que a atual Administração havia prometido três mil
casas, mas ainda não entregara nenhuma, bem como prometeram acabar com as
enchentes, as quais só aumentaram. Considerou que no mandato passado, assim
como no atual, havia controle obscuro da família Chedid na Casa, impedindo que
muitas coisas acontecessem. Avaliou que o grupo político que faz isso nunca
poderá dizer que tem qualquer apreço pela cidade. Considerou ainda ser péssimo
para qualquer cidade do Brasil um grupo político que possui uma estação de rádio,
que controla a informação. Opinou que a reforma política é necessária para que os
meios de comunicação de massa saiam das mãos da classe política. Contou que
toda terça-feira, após o término da sessão, forma-se uma fila da vergonha, ocasião
em que apenas determinados vereadores têm a possibilidade de fala. Recordou
que o vereador Paulo Mário na Administração passada tentou empenhar ações na
Justiça, citando como exemplos o caso das faixas de pedestres pintadas de
vermelho e o Plano de Saneamento Básico, sem nunca obter qualquer êxito.
Reafirmou que o prefeito Jesus Chedid está condenado em segunda instância por
mau uso de dinheiro público. "A gente não tem o que comemorar", complementou.
Ressaltou que o deputado Edmir somente promete a duplicação das estradas em
véspera de eleição, mas essa duplicação nunca ocorreu. Declarou que falta muita
humildade àquele grupo e principalmente um senso de democracia. "Porque quem
controla a mídia pra fazer uso político dela, quem leva uma eleição asfaltando um
monte de rua e no dia seguinte enche a cidade de alagamento, que o asfalto
esfarela no dia seguinte da eleição, não tem mérito nenhum", manifestou. Fazendo
uso da palavra, o vereador Paulo Mário Arruda de Vasconcellos agradeceu a
presença dos secretários e pediu desculpas, uma vez que em seu entendimento a
Casa havia infringido diversos artigos do Regimento Interno, dando péssimo
exemplo para aqueles que estavam assistindo e para as pessoas presentes. Em
seguida, fez o seguinte pronunciamento: "Por várias vezes tentei mostrar invasão
de competência, assuntos que não têm nada a ver com a comissão, e et cetera,
mas eu sou um dentro de quatro outros companheiros. Eu não dirigi a minh
palavra a ninguém pessoalmente, eu sempre falei ao grupo, mas a mim em certo N-\
momento foi dirigida a palavra diretamente, dizendo que eu estou de mal com a
vida. Pelo contrário, eu tõ indo muito bem com a vida, me dou muito bem com as
pessoas, inclusive as recebo em casa pra tomar café, pra gente conversar outros
assuntos, bater papo, família, et cetera, mas nem por isso deixo de colocar minhas
I
I
I
opiniões na hora que eu acho que são convenientes! Nem por isso eu deixo de
mostrar o que tá acontecendo de errado naquele momento! Eu respeito todo
mundo, mas quem critica o autoritarismo não pode ser autoritário. De virar pra
mim, 'Agora tem eu aqui!' Eu quero dizer que a mim não me assusta em
absolutamente nada; pelo contrário, o que eu faço, eu faço com a consciência
limpa e consciência tranquila. Eu não invento nada. Eu simplesmente passo o que
recebo e vejo de informação. Essa sessão me deixou muito triste, porque acreditei
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que seria um debate realmente sobre os assuntos da comissão, e foi um debate
invadindo competência de outras comissões, infelizmente. Foi respeitoso sim, em
certos momentos, por duas palavras, desrespeitoso. Mas, eu quero aqui fazer a
defesa no momento do desrespeito ao secretário presente e aos não presentes. O
julgamento de competência não pode ser feito por uma única pessoa. O
julgamento de competência tem que ser feito através de resultados, e nunca um
único resultado. A população reconheceu essa Administração, foram sessenta e
oito por cento de votos úteis. Já disse isso e repito. Quem cobra hoje, já passou
um mês, sei lá eu quantos dias, na época em que trabalhou na Administração
passada, de outro prefeito, nunca cobrou o atraso do Plano Diretor, que já era de
meses. Eu não me lembro, de nunca ter cobrado. Como é fácil ter uma faca de
dois gumes: corta de acordo com o meu interesse. Nós, que formamos um grupo
que está apoiando esta Administração, nós queremos o melhor pra cidade.
Ninguém é perfeito! Ninguém, seja lá quem for. Mas nós buscamos estar mais
perto da realidade e tentar trazer mais benefícios pra população. É muito fácil
criticar! Pra quem tem más intenções de críticas, tudo é mal feito, tudo tem coisa
errada, nem que seja só uma vírgula colocada no lugar errado, mas a frase inteira
está correta. Infelizmente nós passamos por isso. Eu espero e quero nesta
comissão e também na Câmara, o tempo nesses quatro anos que vamos conviver
em conjunto, que a gente possa se entender, que a gente possa discutir em favor
da população, no momento certo, no momento adequado, e não infringindo o
Regimento da Casa. O presidente da CAS, vereador Quique Brown, esclareceu
que não houve qualquer infração do Regimento, destacando que quem os havia
colocado naquela comissão havia sido ele, Paulo Mário. Nesse aspecto,
parabenizou o edil Paulo Mário, ressaltando que ele havia montado uma boa
comissão, a qual tende a trabalhar de forma democrática, chamando todos e
ouvindo os secretários, pois essa era a função deles. "Nós não estamos em
nenhuma comissão para deliberar projetos de lei, porque o senhor, que faz parte
de um grupo político antidemocrático, não o quis. O senhor quis nos deixar aqui
nesta comissão pra que a gente faça exatamente isso que a gente tá fazendo, que
é chamar os secretários municipais para debater assuntos de interesse do
município, que varia por tudo. Um descumprimento de lei tem relação com
socioeconômico, uma loja fechada, et cetera e tal. Em nenhum momento a gente
se furtou", concluiu o vereador. Novamente agradeceu a presença do secretário
Marcelo e pediu que o Plano Diretor seja cumprido, de modo que as coisas não
parem mais na Justiça por erros administrativos e por falta de compreensão da
legislação. Nada mais tendo sido tratado, a sessão foi encerrada às 17h31, ficando
os vereadores convocados para a segunda sessão mensal da Comissão de
Assuntos Socioeconômicos a ser realizada nesta casa em 1° de março de 2021, às
Marcelo Martins,
15h. De tudo o que houve, eu, 1\ivIc,A L.do
Especialista em Gestão Legislativa, lavrei e revisei a presente ata, que, lida e
considerada conforme, vai assinada pelos integrantes da comissão presentes.
(Nota: não consta a assinatura do vereador Paulo Mário Arruda de Vasconcellos,
por motivo de falecimento deste em 15/4/2021). Os pronunciamentos constam, na
íntegra, dos serviços de gravação da Câmara Municipal, como arquivo
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permanente. Assessoraram os trabalhos desta sessão as servidoras Erika Regina
Leonetti, do Departamento Legislativo, e Kléber de Oliveira Murça, do
Departamento de Comunicação Institucional. Casa do Poder Legislativo, 19 de
abril de 2021.
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