CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA

ATA DA 31' SESSÃO SEMANAL DA COMISSÃO DE
FINANÇAS, ORÇAMENTO, OBRAS, SERVIÇOS
PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO URBANO — CFO
DATA DE REALIZAÇÃO: 1° DE SETEMBRO DE 2021

Às 13h36 do dia 1° de setembro de 2021, no Auditório Vereador José
Nantala Bádue da Câmara Municipal da Estância de Bragança Paulista,
localizada na Praça Hafiz Abi Chedid n° 125, com a presença dos vereadores
Fabiana Alessandri, presidente, Marco Leitão e Rita Leme, membros, foram
declarados abertos, sob a presidência do primeiro, os trabalhos da 31a sessão
da Comissão de Finanças, Orçamento, Obras, Serviços Públicos e
Desenvolvimento Urbano no exercício. Os edis Fábio Nascimento e Tião do
Fórum estiveram ausentes. Durante os trabalhos, a presidente Fabiana
Alessandri registrou a presença dos vereadores Marco Antonio Marcolino e
Missionária Pokaia, da secretária municipal de Meio Ambiente, Nádia
Zacharczuk, da assessora de gabinete Stefania Penteado Corradini Rela, do
gerente de departamento da Companhia de Saneamento Básico do Estado de
São Paulo — Sabesp, Juan Carlos Rodrigues Mallo Vasquez, e dos demais
cidadãos cujos nomes constam na lista de presença anexa. Foi cumprida a
seguinte pauta: 1 Análise de matérias em trâmite: 1.1 Em regime ordinário,
com prazo do relator até 1°19/2021 e da comissão até 9/9/2021: 1.1.1
MOÇÃO N° 85/2021, do vereador Natanael Ananias, que requer, por meio de
apelo deste Legislativo ao Chefe do Poder Executivo, estudos visando à
revitalização do parque infantil e do campo de futebol localizados no final da
Rua Vicente Garisto, no Bairro do Torozinho. O parecer favorável do relator
Marco Leitão foi aprovado por unanimidade, sem manifestações; 1.1.2
MOÇÃO N° 86/2021, da vereadora Missionária Pokaia, que requer, por meio
de apelo deste Legislativo ao Chefe do Poder Executivo, estudos visando à
implantação de área de lazer no terreno localizado na esquina da Rua Plínio
Dall'ara com a Rua Lázaro Gonçalves, no Jardim São Miguel. A relatora Rita
Leme registrou parecer favorável e os demais edis aprovaram por
unanimidade; 1.1.3 MOÇÃO N° 87/2021, dos vereadores Claudio Coxinha e
Rita Leme, ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do
Estado de São Paulo, manifestando apoio deste Legislativo ao Projeto de Lei
n° 412/2021, de autoria do Deputado Coronel Nishikawa, que institui o "Agosto
Cinza" no âmbito do Estado de São Paulo, e dá outras providências. O parecer
favorável da relatora Fabiana Alessandri foi aprovado por unanimidade, sem
manifestações; 1.1.4 MOÇÃO N° 88/2021, do vereador Fábio Nascimento, que
requer, por meio de apelo deste Legislativo ao Chefe do Poder Executivo,
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estudos visando à instalação de Academia ao Ar Livre na Vila Romana. O
relator Marco Leitão registrou parecer favorável e os demais edis aprovaram
por unanimidade; 2 Recebimento de matérias para designação de relatoria
e notificação de prazos para emissão de parecer: 2.1 Em regime ordinário,
com prazo do relator até 8/9/2021 e da comissão até 16/9/2021: 2.1.1
PROJETO DE LEI N° 40/2021, do Executivo Municipal, que cria o Domicílio
Eletrônico do Cidadão Bragantino — DECIBRAG. Relatora designada:
Fabiana Alessandri; 2.1.2 MOÇÃO N° 90/2021, do vereador Ismael Brasilino,
ao Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal, manifestando apoio
deste Legislativo ao Projeto de Lei n° 5.435/2020, de autoria do Senador
Eduardo Girão, que dispõe sobre o Estatuto da Gestante. Relator designado:
Fábio Nascimento; 2.1.3 PROJETO DE LEI N° 47/2021, da vereadora Gislene
Cristiane Bueno - Gi Borboleta, que dispõe sobre declaração de utilidade
pública. — Associação Beneficente Pescadores de Cristo (ABPC). Relator
designado: Fábio Nascimento; 2.1.4 MOÇÃO N° 91/2021, da vereadora
Camila Marino da Saúde, que requer, por meio de apelo deste Legislativo ao
Chefe do Poder Executivo, estudos visando à concessão de isenção de
pagamento da taxa de estacionamento nas áreas especiais conhecidas como
"zona azul" aos veículos oficiais dos asilos públicos do Município. Relator
designado: Fábio Nascimento; 2.1.5 MOÇÃO N° 93/2021, da vereadora
Gislene Cristiane Bueno - Gi Borboleta, que requer, por meio de apelo deste
Legislativo ao Chefe do Poder Executivo, estudos visando à instalação de casa
de proteção às mulheres vítimas de violência em nosso Município. Relatora
designada: Rita Leme; 2.1.6 MOÇÃO N° 94/2021, da vereadora Gislene
Cristiane Bueno - Gi Borboleta, que requer, por meio de apelo deste Legislativo
ao Chefe do Poder Executivo, estudos visando à realização das campanhas
"Outubro Rosa Pet" e "Novembro Azul Pet" no Município. Relator designado:
Marco Leitão; 2.1.7 MOÇÃO N° 95/2021, da vereadora Gislene Cristiane
Bueno - Gi Borboleta, que requer, por meio de apelo deste Legislativo ao Chefe
do Poder Executivo, estudos visando à criação de banco de doações de ração
e demais objetos de uso animal no Município. Relator designado: Tião do
Fórum; 3 Correspondências recebidas: Correspondência Externa
Recebida n° 25/2021 - Ofício SMF n° 58/2021 - Estimativa de Receitas para o
exercício de 2022; 4 Audiência Pública: para debates com a população sobre
o PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 19/2021, de autoria do prefeito
Jesus Adib Abi Chedid, que dispõe sobre a revisão do Plano Municipal de
Saneamento Básico previsto na Lei Complementar n° 708, de 18 de novembro
de 2011, e Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de
Bragança Paulista previsto no Decreto n° 2.358, de 06 de outubro de 2016, e
dá outras providências. Dando início à audiência, a secretária Nádia
Zacharczuk registrou seus agradecimentos, colocou-se à disposição para
esclarecer dúvidas e passou a palavra à assessora Stefania Penteado
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Corradini Rela, que saudou a todos e mencionou que o trabalho de revisão do
Plano Municipal de Saneamento Básico e do Plano Municipal de Gestão
Integrada de Resíduos Sólidos foi executado pela equipe técnica da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente mediante a contratação de uma empresa
chamada Amplar Engenharia e Gestão Ambiental Ltda. Disse que, para a
elaboração do projeto, foi elaborado um diagnóstico da situação atual do
município no que diz respeito aos quatro pilares de saneamento —
abastecimento de água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos — e que, partindo
desse estudo, chegou-se a uma redefinição das metas, tornando-as mais
precisas, inclusive com o nome dos bairros a serem contemplados com as
melhorias. Destacou também que o Plano Municipal de Gestão Integrada de
Resíduos Sólidos de 2016 foi instituído pelo governo anterior por meio de
decreto, e não por lei, mas que agora tal imperfeição está sendo corrigida. Com
a palavra, o vereador Marco Antonio Marcolino cumprimentou todos e
informou que o material apresentado na audiência anterior já está disponível na
internet. Disse também que o Departamento Jurídico da Casa foi bem ágil e já
emitiu parecer pela legalidade do projeto, com algumas pequenas observações
que serão corrigidas por emenda. Ato contínuo, solicitou um resumo com
relação ao aspecto temporal dos planos e registrou seus agradecimentos aos
servidores dos departamentos Legislativo e de Comunicação Institucional pela
estruturação da audiência. A secretária Nádia Zacharczuk disse então que a
assessora Stefania Penteado Corradini Rela já tinha feito um breve relato do
processo de revisão do documento e que as metas, agora definidas de forma
mais objetiva, possibilitarão melhor fiscalização e acompanhamento do que
está sendo executado. Destacou também que, a partir de agora, será feito
trabalho de divulgação junto à imprensa para mostrar tudo o que a Sabesp vem
realizando no município, bem como esse planejamento para o futuro. Dando
sequência, a presidente Fabiana Alessandri perguntou se, após a revisão, as
metas estão mais reais e a secretária Nádia Zacharczuk deu resposta
afirmativa, alegando que planos pouco objetivos tornam as coisas nebulosas e
dificultam a fiscalização. Afirmou, no entanto, que muito do que havia nos
planos antigos foi aproveitado e melhorado, até porque o diagnóstico anterior
foi feito de forma bastante extensa e com a participação da Agência das Bacias
dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí — PCJ. O vereador Marco Antonio
Marcolino perguntou então se já constam, dentro da Lei Orçamentária Anual —
LOA, os recursos para a execução do que está previsto no projeto e a
secretária Nádia Zacharczuk respondeu que boa parte das metas estão
consignadas no plano de investimentos da Sabesp e que o restante, que diz
respeito à drenagem e gestão de resíduos sólidos, está contemplado na LOA.
A presidente Fabiana Alessandri questionou quem vai fiscalizar a execução
das metas e a secretária Nádia Zacharczuk respondeu que será criada
comissão multidisciplinar, envolvendo várias secretarias, para atuar nesse
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processo. Na sequência, o gerente Juan Carlos Rodrigues Mallo Vasquez
fez uso da palavra e acrescentou que o contrato entre Prefeitura e Sabesp,
com vigência de 30 anos, está alinhado ao Plano Municipal de Saneamento
Básico e contempla grandes investimentos em vários bairros, totalizando quase
105 milhões de reais: 20 milhões no primeiro ciclo — 1° ao 4° ano —, quase 70
milhões no segundo — 5° ao 17° ano — e 15 milhões no terceiro — 18° ao 30°
ano. Destacou que, nesses primeiros doze meses de contrato, a Sabesp já
avançou bastante e antecipou obras que estavam previstas para os quatro
anos, com um investimento de quase 20 milhões de reais. Ao final, registrou
seus agradecimentos à Prefeitura por esse trabalho conjunto. Ato contínuo, o
vereador Marco Leitão saudou a todos, parabenizou a equipe da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente pela revisão dos planos e agradeceu ao pessoal
da Sabesp e aos servidores da Casa. Ainda com a palavra, perguntou sobre o
novo marco legal do saneamento básico e seus impactos na zona rural. Em
resposta, o gerente Juan Carlos Rodrigues Mallo Vasquez disse que essa
nova lei traz metas envolvendo rede de água e esgoto para o município como
um todo, mas que ainda não ficou muito claro como vai funcionar no campo,
então é preciso aguardar as diretrizes da Agência Nacional de Águas e
Saneamento Básico — ANA. No entanto, destacou que o Plano Municipal de
Saneamento Básico já está alinhado a esse novo marco e que, se for
necessário, é possível também fazer revisões no contrato com a Sabesp. A
secretária Nádia Zacharczuk acrescentou que o Plano Diretor prevê essa
atenção ao saneamento rural e que a equipe teve o cuidado de alinhar o
projeto ao que já estava previsto nesse documento. A presidente Fabiana
Alessandri perguntou então se a Sabesp já está realizando estudos para levar
rede de água e esgoto ao campo e o gerente Juan Carlos Rodrigues Mallo
Vasquez deu resposta negativa, explicando que o contrato que a Sabesp tem
como o município é com relação à área atendível, ou seja, área urbana, e que
inclui as zonas de crescimento que foram contempladas no Plano Municipal de
Saneamento Básico. Disse, no entanto, que há a possibilidade, após as novas
diretrizes da ANA, de repactuar o acordo e abranger toda a área rural. Para
completar, a secretária Nédia Zacharczuk comentou que o novo marco legal
vai trazer desafios, uma vez que a cidade tem uma área rural muito extensa e
que não é nada fácil levar 99% de rede de água e esgoto para o campo.
Reiterou que estão aguardando as definições da ANA e falou sobre a proposta
de regionalização do saneamento, idealizada pelo Governo do Estado, que
também trará mudanças na forma de gerir tudo isso. Dando continuidade, o
vereador Marco Antonio Marcolino perguntou sobre o percentual de
faturamento, previsto em contrato, que deve ser repassado ao Município pela
Sabesp, questionando a destinação desse recurso. Disse que essa informação
é muito importante, até para incluir no parecer da CFO. Em resposta, a
secretária Nédia Zacharczuk explicou que esse percentual, chamado de
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contrapartida, vai para o Fundo Municipal de Saneamento Básico — FMSB, que
é específico para receber essa verba. Afirmou também que esses recursos
custearam boa parte do que já foi feito com relação à pavimentação e
drenagem no município. Para complementar, o gerente Juan Carlos
Rodrigues Mallo Vasquez disse que o percentual corresponde a 4% do
faturamento da Sabesp e que o valor é calculado mensalmente, embora o
repasse seja trimestral. Destacou que existem algumas regras para utilização
desse recurso e que tudo é fiscalizado pela Agência Reguladora de Serviços
Públicos do Estado de São Paulo — Arsesp. Na sequência, a vereadora
Missionária Pokaia comentou que fez moção propondo ações de
conscientização dentro das escolas municipais a respeito do lixo e perguntou
se a Secretaria Municipal de Meio Ambiente tem algum projeto nesse sentido.
Em resposta, a secretária Nádia Zacharczuk disse que a pasta faz trabalho
nesse sentido junto ao Centro de Educação Ambiental Sala Verde Pindorama,
da Secretaria Municipal de Educação, mas que é um grande desafio
conscientizar a população sobre gestão de resíduos. Afirmou que o básico
ainda precisa ser trabalhado e citou como exemplo o problema que vem
ocorrendo na zona rural, com o lixo depositado fora das lixeiras comunitárias. A
vereadora Missionária Pokaia opinou que as próprias escolas poderiam ter
momento para trabalhar a conscientização do aluno e aproveitou para registrar
toda a sua admiração pela equipe da Secretaria Municipal do Meio Ambiente,
em especial pela secretária Nádia Zacharczuk. Agradeceu também à Sabesp e
destacou que o gerente Juan Carlos Rodrigues Mallo Vasquez sempre atende
a todos com muito carinho e respeito. Novamente com a palavra, a secretária
Nádia Zacharczuk agradeceu à vereadora e disse que a sua equipe trabalha
incansavelmente em todos os bairros. Afirmou também que a ideia das ações
educativas nas escolas é totalmente pertinente e reconheceu que a sua pasta,
embora já esteja desenvolvendo algumas ações nesse sentido, precisa fazer
muito mais. Por fim, disse que a Sabesp também colocou à disposição do
Município uma equipe de educação ambiental. Encerrados os
questionamentos, a presidente Fabiana Alessandri agradeceu a todos e
parabenizou a pasta de Meio Ambiente pelo trabalho na revisão dos planos e a
Sabesp por ter sido tão parceira nesse processo. Cumprimentou também a
atual Administração por tudo o que vem sendo feito e falou do apoio do
deputado estadual Edmir Chedid. Ato contínuo, disse que a audiência foi muito
importante e que o assunto, apesar de técnico, ficou muito claro. A secretária
Nádia Zacharczuk também registrou seus agradecimentos e disse que nada
disso seria possível sem os seus gestores — o Prefeito e o vice — que a apoiam
e direcionam; 6 Encerramento: Nada mais tendo sido tratado, os trabalhos
desta sessão foram encerrados às 14h14, ficando os vereadores convocados
para a 32a sessão da CFO no exercício, a ser realizada nesta Casa em 8 de
setembro de 2021, a partir das 13h30. De tudo quanto houve, eu,
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Glaucia Mariana Cesila Ferreira, Assiste te de Gestão
Guao.,
Leg !ativa, lavrei a presente ata, revisada por ArvrtAc..Jik) Mdv,J Marcelo
Martins, Especialista em Gestão Legislativa, que, lida e considerada conforme,
vai assinada pelos integrantes da comissão. Os pronunciamentos constam, na
íntegra, dos serviços de gravação da Câmara Municipal, como arquivo
permanente. Assessoraram os trabalhos desta sessão os servidores Glaucia
Mariana Cesila Ferreira e Cecilia Selma Basani, do Departamento Legislativo, e
Jaqueline Montoya Mariano, do Departamento de Comunicação Institucional.
Os assessores de vereador Fabiana Buena de Oliveira Santos e João Alberto
Siqueira Donula também acompanharam a sessão. Casa do Poder Legislativo,
8 de setembro de 2021.

FABIANA ALESSANDRI
Presidente

M • ICCP)LEITÀ
Merribro
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