CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA

ATA DA 2a SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
SOCIOECONÔMICOS (CAS)
DATA DE REALIZAÇÃO: 12 DE JULHO DE 2021
Às 15h02 do dia 12 de julho 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, e Cláudio Coxinha, membro
e, virtualmente, do vice-presidente Ismael Brasilino e Jocimar Scotti, membro, teve
início, sob a presidência do primeiro, a 2a sessão extraordinária da Comissão
Permanente de Assuntos Socioeconômicos (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). Foi registrada a ausência do vereador
Miguel Lopes. Foi cumprida a seguinte pauta: 1 participação, na modalidade
remota, dos secretários municipais André Monteiro, de Obras, e Carlos Alberto
de Souza, da Juventude, Esportes e Lazer, atendendo ao convite da comissão,
para prestar esclarecimentos acerca da atuação da Administração Municipal nas
referidas áreas. Inicialmente, o presidente da CAS, vereador Quique Brown, quis
saber do secretário André Monteiro qual a origem dos recursos utilizados na obra
das pistas de pump track e de street do Jardim São Miguel. O secretário André
disse que gostaria de entender qual era a atuação da Comissão de Assuntos
Socioeconômicos e qual a relação dela com obras. O presidente Quique Brown
respondeu que a Comissão de Assuntos Socioeconômicos, em principio, tinha o
objetivo de organizar audiências públicas e chamar os secretários municipais para
debater os problemas da cidade e, dentre outras coisas, tratar da questão
econômica. "Uma vez que a Secretaria Municipal de Obras detém orçamento,
executa obras gastando dinheiro público, é função dela, assim como qualquer
outra secretaria que assina cheque, faz empenho e possui orçamento, participar
desse tipo de reunião para a gente entender o que está sendo feito com o recurso
público no nosso município", complementou o presidente da CAS. André Monteiro
argumentou que já havia participado algumas vezes da Comissão de Obras, a qual
julgou ser o foro adequado para discussão a respeito de obras e orçamentos.
Quique Brown explicou que às demais comissões permanentes cabiam debater e
analisar questões de legalidade e mérito dentro de suas respectivas competências
sobre projetos em tramitação na Casa, ao passo que a Socioeconômica, também
de caráter permanente, destina-se à realização de audiências com representantes
de instituições públicas ou privadas para tratar de assuntos referentes ao
município, como era o caso de uma obra pública realizada em uma reforma sem
sentido e aparentemente com pouca técnica. "Por isso, a importância dos senhores
debaterem com a gente aqui hoje", ressaltou. André Monteiro disse que já havia
respondido dois pedidos de informação (n° 104 e n° 213) especificamente sobre a
referida obra, nos quais esclareceu diversas dúvidas a respeito do projeto e quis
saber se o que iriam discutir no momento seria um complemento ao que já havia
sido respondido. Quique Brown disse que existiam coisas que não constaram dos
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pedidos de informação e que precisavam ser debatidas; além disso, destacou, em
uma audiência como a que faziam naquele momento, ao contrário de um pedido de
informação, ficaria impossível responder usando a palavra "prejudicado" ou não
responder nada, alegando que era costume frequente da Prefeitura. "O senhor
mesmo e o Carlinhos fazem isso bastante...", declarou. Além disso, as respostas
escritas, segundo observou Quique Brown, costumavam ser vazias e aquele
momento era a oportunidade do contraponto. André Monteiro rebateu dizendo
que o vereador estava equivocado já que ele não costumava responder
"prejudicado" e procurava responder sempre os questionamentos, como o fez nos
dois pedidos mencionados, cuja resposta, inclusive, estava em suas mãos.
Quique Brown tornou a perguntar se o recurso da obra era proveniente do
Tesouro, de emenda parlamentar ou do Dade e o secretário respondeu que não
se tratava de convênio, mas sim de recurso da Prefeitura, ressalvando que não
tinha a informação em mãos para confirmar. A seguir, o presidente questionou o
Secretário de Esportes se no quadro de funcionários da Secretaria de Esportes
havia alguém que comprovadamente entendesse de esportes radicais, se a
licitação havia sido especificamente para as pistas ou para uma praça na qual as
pistas seriam apenas um elemento, quem havia coordenado os projetos e,
finalmente, se foi solicitada da empresa contratada experiência prévia na
construção de pistas. André Monteiro explicou que a referida obra não era sequer
da pasta de Esportes, que a construção das pistas era uma parcela pequena do
total de um contrato de um projeto maior, cujo objeto era o de revitalização do
entorno do lago do Jardim São Miguel. O secretário disse ainda que o valor total
das obras foi de R$ 1,183 milhão e que o valor das duas pistas, somadas, foi de
R$ 170 mil. Diante da negativa do secretário sobre sua pasta contar com um
profissional habituado a trabalhar com projeto e execução desse tipo específico de
obra, e também do fato de que desde 2017 nenhuma pista foi construída na atual
Administração, Quique Brown indagou se era correto arriscar R$ 170 mil sem ter
profissional capacitado na Prefeitura e nem como exigência contratual com a
empresa que prestou o serviço. André Monteiro reforçou que o projeto das pistas
fez parte de um projeto maior e que no caso dessas licitações sempre é solicitada
experiência prévia da empresa nos serviços de maior relevância, conforme
determina a Lei n° 8.666, de licitações, de que não se pode exigir experiência
prévia em serviços de menor relevância dentro da obra. Frisou que não foi uma
licitação para construção de pistas de esportes radicais e sim de revitalização do
entorno do lago do Jardim São Miguel, onde as pistas eram acessórios de
recreação, uma pista que qualquer pessoa pode usar. Quique Brown observou
que, quando a pista não é realizada como deve ser, ela se torna um empecilho na
vida do iniciante. "Seria como dar um cavalo chucro para alguém que nunca andou
a cavalo", comparou. Quem nunca andou de skate ou bicicleta, precisa de um
equipamento que tenha fluidez, angulação correta e obstáculos feitos no molde
certo, para que ela consiga minimamente fazer uso daquilo, explicou o presidente.
A seguir, discorreu sobre medidas e angulações inadequadas ali encontradas que
poderiam afetar a formação de crianças e adolescentes interessados no esporte.
André Monteiro contou que, após procura exaustiva, percebeu que não há
nenhuma norma técnica a respeito de pistas de skate ou de pump track e que não
há, em lugar nenhum, medidas mínimas e máximas recomendáveis. "E o senhor
sabe disso, vereador. O que existe são apenas considerações de pessoas ditas
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renomadas no esporte", declarou o secretário, enfatizando que isso não tem o
peso de uma norma técnica, são "achismos". Disse ainda que o projeto foi
elaborado pela Secretaria de Obras e que ele, como secretário, assinou a
responsabilidade pelo projeto. Comentou que, em se tratando de um acessório à
obra principal, à época foi julgado que o projeto estava adequado ao que se
propunha, que era o aproveitamento do espaço para recreação e utilização
recreativa, sendo esta a ideia do projeto e o motivo de se ter incluído uma pista de
skate. Quique Brown retrucou dizendo que não há norma, mas existe
funcionalidade. "Quando algo não funciona, significa que esse algo deu errado e o
que temos ali é algo que definitivamente não funciona", enfatizou, registrando que
aquele equipamento deve servir para que a cada volta se ganhe mais velocidade e
não o contrário. "Como acontece com aquela pista, a cada volta perde velocidade,
ou seja, não há recreação nenhuma ali, são 170 mil reais jogados fora, porque não
funciona", afirmou. Manifestou que, embora esse dinheiro seja considerado um
valor pequeno dentro do contrato, não poderiam se esquecer de que o prefeito
Jesus foi condenado por causa de pouco mais de quarenta mil reais. "Todo
dinheiro público importa, pois é dinheiro do contribuinte que paga impostos todo
mês", salientou. Novamente, falou-se sobre medidas e angulações dos obstáculos
e sobre os reparos e as providências que a empresa contratada teve que tomar
após ser notificada para refazer o serviço, porque a execução diferia do projeto
fornecido. Então, o presidente solicitou do secretário, que concordou, o envio de
cópia do projeto que constou da licitação, juntamente com o Pedido de
Informações que ainda não tinha recebido. Na sequência, Quique Brown quis
saber se havia a pretensão de tornar a pista de haif mais funcional, encurtando a
distância entre os obstáculos, e a resposta do secretário foi negativa,
acrescentando que iriam executar o projeto aprovado que constava do processo.
O presidente questionou por qual motivo o projeto do pump track pôde ser
modificado no decorrer da obra quando foi notado que tinha problema, enquanto o
haif não poderia ter nenhuma modificação. André Monteiro explicou que o projeto
do pump track foi alterado antes da execução por problema de espaço físico e que
foi preciso diminuir um pouco a medida por conta do espaço físico dele. Quanto à
pista de skate, falou que esse assunto foi levantado depois de a pista ter sido
executada. Falou que não teve como resolver de forma amigável, pois a empresa
não tinha como fazer sem custos, mas não soube responder quais seriam esses
custos porque não pediu e nem pretendia pedir porque a pretensão era de
executar a pista conforme o projeto. Quique Brown opinou que assim seria
executar sem funcionalidade e André Monteiro respondeu que essa era a opinião
do vereador. O presidente Quique Brown argumentou que o secretário de Obras
tinha reconhecido que a Prefeitura não dispunha de profissional experiente em
pistas e que o investimento de R$ 170 mil era pequeno para se preocupar,
mencionando ainda que, por outro lado, nenhum praticante do esporte considerou
correta a obra realizada na pista de skate, inclusive um engenheiro skatista
especializado no assunto que ele próprio tinha apresentado ao secretário. "Não
custa nada tentar arrumar, porque, sinto dizer que, se isto for judicializado, o
discurso de que não há norma cai por terra", alertou. A seguir, quis saber se o
secretário André tinha conhecimento de que, para a construção do bowl existente
no Bairro do Lavapés, o governo anterior contratou projeto executivo assinado pelo
engenheiro Cassio Narina, responsável técnico da Flyramp, empresa de renome
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especializada em projetos de pistas. "Dinheiro público não é brincadeira e precisa
ser levado a sério, a gente não pode tratar 170 mil com desdém", enfatizou. A pista
de pump track, conforme informou o presidente, é destinada a praticantes de
patins, skate ou bicicleta, sem necessidade de remar ou pedalar. Disse que na
pista do Jardim São Miguel o pedal batia no chão, o que podia causar acidentes e
era uma grande dificuldade fazer a pista inteira sem pedalar, sugerindo ao
secretário que pesquisasse melhor antes de tomar a decisão de não submeter o
obstáculo a uma reforma. Em seguida, debateram sobre medidas aumentadas e
diminuídas ao longo da pista, a falta de consenso quanto às normas a serem
adotadas e a influência dessa falta de padrão na performance dos praticantes.
André Monteiro concluiu dizendo que "se alguém se dispuser a escrever uma
norma de como tem de ser uma pista, a gente possa até seguir, mas hoje essa
norma não existe". Informou que também não existia ninguém especializado no
assunto na Prefeitura. Quique Brown insistiu nos argumentos da falta de
profissional especializado para fazer um projeto adequado e de que o dinheiro
investido na construção da pista foi considerado insignificante dentro do valor
global. André Monteiro rebateu a fala do presidente invocando a Lei n° 8.666, a
qual especifica parcelas de maior relevância para as quais se pode pedir
comprovação de experiência técnica da empresa. "Então, ninguém falou, em
momento nenhum, que as pistas são insignificantes ou que tem valores
insignificantes, mas que não fazem parte da parcela de maior relevância do
contrato", manifestou o secretário. Quique Brown quis saber se a Prefeitura
pretendia executar outras pistas do mesmo tipo e se seria nos mesmos moldes do
Jardim São Miguel ou se mudariam a forma de trabalhar. André Monteiro disse
que havia um projeto em fase de estudos para a implantação de mais algumas
pistas na cidade e que já tinha sido publicada uma licitação em função de uma
pista de pump track no Lago do Taboão. O vereador Ismael Brasilino perguntou
se havia projeto na Vila Esperança. O secretário André Monteiro confirmou e
explicou que dentro do custo total da obra estava previsto um custo para o
detalhamento executivo do projeto das pistas, provavelmente com responsável
técnico com conhecimento ou embasado em consultoria especializada. "Mas eu
não posso garantir, porque isso é a cargo da empresa", ressalvou. Quique Brown,
desculpando-se por insistir no assunto, disse: "O senhor acaba de afirmar aqui
que nessa nova licitação tomou o cuidado de pedir um projeto executivo para que a
obra seja melhor executada." André Monteiro respondeu que era para garantir a
responsabilidade da empresa pela execução da pista, ao passo que o projeto
executivo da obra no Jardim São Miguel foi elaborado pela Secretaria de Obras,
tratando-se, na verdade, de um leiaute, um desenho contendo as especificações e
características da pista. Acrescentou que isso foi seguido e, quanto ao que não foi
seguido, disse que foi solicitado o refazimento às custas da própria empresa, como
foi o caso da angulação O vereador Ismael Brasilino observou que no Brasil
existem empresas especializadas em fazer pistas de pump track e em half e quis
saber se seria difícil fazer esse tipo de contratação, sabendo-se que às vezes
essas empresas são de fora do Estado de São Paulo, e se seria possível, em
projetos novos, fazer um estudo desse gênero. André Monteiro atentou que
algumas empresas especializadas poderiam ter sido contratadas para a execução,
mas não era o caso para o projeto em particular, pois foi contratado como
revitalização do Lago São Miguel. Julgou que em um novo projeto poderia ser
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pensada uma contratação diferenciada, mas não no que estava em andamento
naquele momento. Explicou que dentro da execução há detalhamento de um
projeto executivo, que pode até eventualmente ser feito com uma empresa
especializada no assunto ou não, dependendo da empresa contratada. Quique
Brown quis saber se os secretários presentes consideravam o projeto em licitação
um bom projeto do ponto de vista da engenharia. Também perguntou a ambos se
poderia ter sido melhor, assim como o bowl, que considerou perfeito do ponto de
vista da engenharia. "Está lá há cerca de sete anos, sem problemas e sem
acidentes, diferentemente do que acontece no pump track do São Miguel",
registrou. André Monteiro respondeu que, se não confiasse no projeto que estava
sendo colocado, não teria assinado e nem colocado na licitação. Quique Brown
insistiu que o bowl do ponto de vista de engenharia era perfeito e não apresentou
problema algum porque a Administração, à época, contratou projeto executivo e
fez licitação cuidadosa. "Se comparar ambas as obras, do ponto de vista do
projeto, ele é tão bom quanto o bowl?", perguntou ao secretário. André Monteiro
defendeu que não era possível comparar um projeto feito por uma empresa
especializada, especificamente para uma pista de skate, com um projeto feito pela
Secretaria de Obras, parte de um conjunto de obras de revitalização de um lago.
"Estamos falando de coisas diferentes", complementou. Ato contínuo, Quique
Brown agradeceu e ofereceu ajuda para apresentá-lo a pessoas com
conhecimento comprovado na área e sugeriu ao secretário que tentasse junto à
empresa. "Já que está tudo quebrado, a possibilidade de fazer uma pequena
alteração dentro daquilo que ele já vai ter que fazer é praticamente nada",
declarou. Também sugeriu o envolvimento da Secretaria de Serviços nos
consertos, tendo o secretário André Monteiro argumentado que não poderia
assumir compromissos por outra secretaria. Prosseguindo, perguntou ao secretário
se ele se disporia a fazer uma reunião entre atletas, empresa, Secretaria de
Serviços e o Jurídico da Prefeitura, para debater o assunto do half de forma
técnica e buscando o consenso. André Monteiro narrou episódio de uma reunião
com vários atletas frustrada por falta de consenso entre eles e que por pouco não
terminou em briga, pois cada um queria fazer de um jeito. "Então acredito que essa
reunião com atletas não é produtiva", avaliou. Propôs que, na hipótese dos atletas
reunidos elaborarem uma sugestão por escrito para apreciação da Administração,
ele aceitaria se comprometendo a analisar. Quique Brown ofereceu expertise
adquirida anteriormente e insistiu na realização de reunião entre ele, o secretário
André, o responsável pela empresa e o secretário de Serviços, que seria
convidado, para se ter a noção exata do que estava antes de conversarem com os
atletas. "Se jogar todos os atletas numa sala pode dar confusão, porque vocês
podem não estar preparados para responder", advertiu. O presidente garantiu que
em uma reunião feita de forma organizada não haver confusão ou atrito e se
propôs a organizar e selecionar os atletas, na quantidade que o secretário
determinasse, com conhecimento de construção de pista, por experiência ou
formação em engenharia.
André Monteiro respondeu que iria verificar a
possibilidade e daria retorno posteriormente, mas que naquele momento o único
compromisso que poderia assumir era analisar alguma coisa por escrito, caso
recebesse. Neste momento, Quique Brown relatou o quanto segue: "Em reunião
aqui com Dr. Tiago, Secretário de Assuntos Jurídicos da Administração Jesus
Chedíd, ele falou exatamente a mesma coisa que o senhor está falando com
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relação a um projeto de lei, e eu perguntei pra ele, eu tinha um projeto de minha
autoria tramitando na Casa, a Prefeitura apresentou projeto de lei que era ilegal, e
na ocasião propus ao Departamento Jurídico da Casa uma conversa como a que
estou propondo agora, com o objetivo de juntar ambas as leis em prol de uma lei
justa, e ele me disse 'agora não posso responder, mas eu te darei o retomo, que
nunca foi dado. E o projeto de lei que a Prefeitura apresentou aqui na Câmara foi o
meu projeto com a assinatura do Prefeito. Ele pegou meu projeto ali no Jurídico,
tirou meu nome, colocou o do Prefeito e trouxe aqui pra gente aprovar, num ato de
desonestidade intelectual sem tamanho. Entendo a dificuldade de tomar uma
decisão na Administração Chedid num momento como esse. Como secretário de
administração anterior, na qual tinha plena liberdade de trabalhar, posso dizer que
isso é maravilhoso, confesso que não conseguiria trabalhar sob pressão como os
senhores trabalham. Gostaria que apontasse quando será dado o retomo sobre a
possibilidade de uma reunião e se esse retomo será feito por carta, ligação, e-mail,
whatsapp. Só para não fazer o que fez o Dr. Tiago, que se comprometeu em uma
comissão legislativa e não o fez. E, pra piorar, ele roubou meu projeto". O
secretário André Monteiro retrucou dizendo que o presidente estava incluindo na
discussão outro assunto que não tinha nada a ver com a reunião pretendida, nem
com o assunto ali tratado, e sugeriu formalizar a questão: o vereador enviaria por
escrito uma solicitação e ele responderia até o final da semana e alinhariam se a
reunião ocorreria ou não. Quique Brown disse que faria um OPV, encaminharia à
Prefeitura no máximo no dia seguinte e questionou se a resposta seria enviada por
escrito até sexta-feira próxima. O secretário André Monteiro concordou. Aberta a
palavra aos presentes, o vereador Cláudio Coxinha agradeceu aos secretários os
esclarecimentos e comentou que comerciantes estabelecidos no trecho em obras
da Av. José Gomes da Rocha Leal reclamaram da demora para conclusão dos
trabalhos e questionaram sobre um planejamento prévio e a possibilidade de a
Prefeitura trabalhar em horário diferente para não atrapalhar tanto o comércio
como estava acontecendo. André Monteiro julgou que o assunto não era tema
daquela reunião. Diante da insistência do vereador, respondeu que não era
assunto de sua competência, que os trabalhos estavam sendo feitos pela
Secretaria de Serviços, para onde deveria ser encaminhado pedido de informações
contendo os questionamentos pertinentes à obra. O vereador Ismael Brasilino
agradeceu a disponibilidade dos secretários em responder os questionamentos e
disse acreditar que dali em diante a Administração iria observar melhor os projetos,
pois às vezes eram coisas simples, porém delicadas. Quique Brown agradeceu a
presença dos secretários, argumentando que sempre era bom fazer aquele tipo de
debate, porque o contraponto era muito importante. Enfatizou que duas coisas são
muito necessárias no Poder Público: transparência e registro. Destacou que o
pedido de informação é um ato administrativo poderosíssimo e extremamente
necessário, embora secretários municipais achassem "chato". Ressaltou ainda que
estavam fazendo ali um ato público que estava sendo transmitido e gravado, não
uma reunião de bastidores. "Digo tudo isso porque infelizmente a obra do São
Miguel é tremendamente questionável, principalmente a pista, não à toa ela está
toda esfarelada lá, atletas tiveram que participar, o projeto teve de mudar no meio
do caminho. A gente tem aqui uma obra polêmica que, caso não seja concluída a
contento, é passível de judicialização", manifestou. Após mais algumas breves
considerações, agradeceu aos secretários a participação; 2 Correspondências
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Recebidas: Balancete Orçamentário da Câmara Municipal referente ao mês de
junho de 2021; 3 Encerramento: Nada mais tendo sido trat,do, a sessão foi
encerrada às 17h03. De tudo o que houve, eu,
.'- >rA7e;.- Cecilia
Selma Basani, Assistente de Gestão Legislativa, lavrei a presente ata, revisada por
g,,j Marcelo Martins, Especialista em Gestão Legislativa, que, lida e
Dd~nar et9.,5
rg,.;
considerada conforme, vai assinada pelos integrantes da comissão presentes. Os
pronunciamentos constam, na íntegra, dos serviços de gravação da Câmara
Municipal, como arquivo permanente. Assessoraram os trabalhos desta sessão a
servidora Cecilia Selma Basani, do Departamento Legislativo, e Fernando Leal
Fernandes Junior, do Departamento de Comunicação Institucional
Institucional.
do Pode
Legislativo, 19 de julho de 2021.
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