CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA

ATA DA 30' SESSÃO SEMANAL DA COMISSÃO DE
FINANÇAS, ORÇAMENTO, OBRAS, SERVIÇOS
PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO URBANO — CFO
DATA DE REALIZAÇÃO: 25 DE AGOSTO DE 2021

Às 13h37 do dia 25 de agosto 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, Tião do Fórum, vice-presidente, foram
declarados abertos, sob a presidência do primeiro subscritor, os trabalhos da
30a sessão da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento, Obras,
Serviços Públicos e Desenvolvimento Urbano (CFO) no exercício. Os
vereadores Marco Leitão e Rita Leme, membros, chegaram no decorrer da
sessão e o vereador Fábio Nascimento esteve ausente por questões de
saúde. O vereador Tião do Fórum participou da audiência pública, retirando-se
durante a votação dos pareceres. Participaram também desta sessão a
presidente deste Legislativo, Gislene Cristiane Bueno, os vereadores Marco
Antônio Marcolino e Missionária Pokaia e os cidadãos cujos nomes constam da
lista de presença que fica fazendo parte integrante desta ata como anexo
único. Foi cumprida a seguinte pauta: 1 Por falta de quórum para deliberação
de matérias, a presidente inverteu a pauta para dar início à Audiência Pública
para debates com a população sobre o PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N° 49/2021, de autoria do prefeito Jesus Adib Abi Chedid, que institui o Plano
Municipal de Controle de Erosão do Município de Bragança Paulista e dá
outras providências. Foi dada a palavra para a Secretária Municipal de Meio
Ambiente, Nádia Zacharczuk, que explanou sobre o objetivo do Plano de
Combate à Erosão, que era o de resolver problemas relacionados aos
processos erosivos no município devido ao relevo bastante acidentado e
acentuada declividade, com a presença de solos diversificados e parte dele
com estrutura bastante arenosa. Tais condições reunidas, aliadas à falta de
medidas de contenção à erosão, acabam carreando sedimentos para dentro
dos córregos e ribeirões, causando problemas de assoreamento de córregos e
lagos e a presença de erosões tipo voçorocas, sulcos e laminares. A ocorrência
de tais problemas demanda energia, tempo e recursos para minimizar seus
efeitos, disse, e que por isso a Administração atual que sempre trabalhou na
remediação do problema agora está determinada a trabalhar firme na
prevenção. Elencou medidas que devem ser tomadas para minimizar ou sanar
de vez os processos erosivos, tais como a adoção do terraceamento agrícola
tanto em culturas perenes quanto nas temporárias; bacias de contenção e
taludes com grama em obras de terraplanagem nos loteamentos na área
urbana; obras de drenagem em estradas rurais não pavimentadas; e
recomposição das matas ciliares. Argumentou que o Plano de Combate à
Erosão é exatamente o conjunto de ações necessárias a serem implementadas
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a curto, médio e longo prazos, visando ao controle efetivo da degradação do
solo. A seguir apresentou o engenheiro Daniel Zapaterra, da empresa Hiper
Ambiental, contratada pela Secretaria do Meio Ambiente para elaborar o
diagnóstico da situação do município e propor ações de conservação do solo e
combate à erosão. O engenheiro apresentou novamente, desta vez aos
vereadores da Comissão, o relatório diagnóstico que já havia exibido na 4a
audiência pública realizada há dois dias no plenário. Com material de apoio
visual exibido em telão, Daniel primeiramente disse que que iria mostrar um
pouco dos resultados obtidos em todas as etapas do Plano em si e também o
plano de ação, que são as atividades de mitigação e prevenção de novos
processos erosivos de qualquer intensidade. Acrescentou que o objetivo
principal do Plano é composto por três pontos principais: a recuperação de
mananciais, as ações de contenção de erosão e a recuperação de estradas
rurais, que, em conjunto, permitirão um resultado de longo prazo na diminuição
da erosão e, como consequência, a redução significativa no assoreamento dos
córregos e ribeirões, um dos problemas mais sérios do município. Falou que o
Plano é um instrumento de gestão na parte técnica, que foi feito um diagnóstico
de todo o eixo temático que envolve a erosão, e que foram estabelecidos
cenários e foram propostas ações dentro desses cenários. Para a elaboração
do Plano foi feito o diagnóstico dos problemas levando em consideração os
aspectos morfológicos e ambientais do município, tais como declividade,
pedologia, suscetibilidade ao aparecimento de erosão, uso e ocupação do solo
no município, cadastro das erosões já existentes, ativo e passivo florestal e
malha viária. Destacou as principais características de cada um dos itens
observados no mapeamento do município, dentre eles o relevo que apresenta
de 12 a 20% de declividade em 38,95% de sua área e fatores que podem
contribuir para aumentar o grau de suscetibilidade à erosão. Quanto às
características do solo, explicou que acima de 40% da área do município está
sobre o chamado solo "GM3", que não constitui problema muito grave para o
surgimento de processos erosivos. Entretanto, a segunda maior incidência
(39%) é de um solo denominado argissolo vermelho-amarelo associado ao
cambissolo háplico arenoso e que não reage bem ao impacto de chuvas ou até
mesmo à erosão eólica e que aliado às altas declividades apresenta criticidade
alta de erosão. Segundo ele, esses dados embasaram a análise e o
mapeamento dos locais mais ou menos suscetíveis de surgimento de
processos erosivos, identificando-se que 86,01% do município tem
suscetibilidade à erosão de média intensidade. Ao discorrer sobre o
mapeamento do uso e ocupação do solo por tipo de exploração que lhe é dado,
destacou a importância da presença de maciços bem preservados de
vegetação natural, ocupando 22% da área total. Por outro lado, apontou que 18
mil hectares (35,49%) são ocupados por pastagens, que aliadas a alta
declividade e solo arenoso, tendem a causar sérios processos erosivos. O
mapeamento dos processos erosivos apontou a presença de três tipos: a
erosão laminar (8,53% de incidência, chegando a ocupar 4.369,95 hectares), a
erosão em sulcos, esta com penetração maior no solo (0,65%) e as mais
graves, denominadas voçorocas, presentes em nove hectares no
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oram totalmente identificadas através de sensoriamento remoto e com
coordenadas geográficas definidas. O diagnóstico do ativo e passivo florestal
apontou que, dos 7.004,45 hectares de área total de APPs (Áreas de
Preservação Permanente), atualmente o ativo é de 41,46% enquanto o passivo
chega a 58,54%. Ao observar o mapeamento da malha viária, no qual foram
catalogadas todas as estradas que cortam o município, sendo 71 km de
estradas estaduais e federais pavimentadas e 218,61 km de estradas
municipais, Daniel apontou que das estradas municipais 26% apenas são
pavimentadas e que do restante sem pavimentação mais da metade
(116,81km) se encontra em condições inadequadas. Com base nestes dados
coletados, foram apresentados três cenários com objetivos claros a serem
a saber: a)
alcançados e as ações proposta para cada um deles,
Recuperação da Mata Ciliar — elevar para cem por cento de recomposição
florestal nas APPs através do estímulo à participação dos proprietários rurais;
campanha de fomento à adesão ao PSA — Pagamento por Serviços
Ambientais, estímulo para adesão de cem por cento dos proprietários rurais ao
CAR — Cadastro Ambiental Rural, no qual pouco mais de um mil e quinhentos
imóveis rurais estão registrados, e ao PRA — Programa de Regularização
Ambiental; promoção de educação ambiental e que esta deve se dar nas
escolas desde as primeiras séries até aquelas frequentadas por alunos mais
adiantados sobre a importância do conhecimento das leis, técnicas e boas
práticas ambientais e principalmente da recuperação da mata ciliar; Poder
Público assumir a responsabilidade de reflorestar cem por cento das APPs nas
áreas por ele ocupadas (54 hectares); b) Recuperação e conservação do
solo: mitigação de processos erosivos nas zonas periféricas às ocupações,
com estudo das áreas críticas e levantamento planialtimétrico, projeto
executivo e projetos de intervenção civis variáveis de acordo com o projeto; a
capacitação de produtores rurais e técnicos sobre a conservação de solo, o
que pode, inclusive, aumentar a produtividade; a implantação de terraceamento
agrícola, ou plantio em curva de nível, em cem por cento das áreas críticas; e
a recuperação de locais já degradados e proposição de medidas de
conservação desse solo, isolamento e recuperação de cem por cento das
voçorocas; c) Adequação de estradas não pavimentadas: adequação de 161
km de estradas rurais não pavimentadas (das quais 72,52% se encontram
inadequadas) através da criação e padronização de metodologia e fluxo de
trabalho de manutenção de estradas; criação de manual técnico de adequação
de estradas rurais; fomento ao respeito às faixas de domínio das estradas
municipais e, finalmente, adequando as estradas críticas, provendo-lhes de
largura ideal, implantar sistemas de drenagem para retenção de sedimentos e
saídas para águas superficiais; prover com obras civis quando necessário.
Finalizando, Daniel apresentou planilhas contendo as previsões de gastos em
cada etapa, bem como o tempo médio demandado para cada uma delas. A
Secretária Nádia ressaltou que o projeto enfatiza a necessidade de se
estabelecer parceria entre Prefeitura e proprietários rurais, complementando
que várias secretarias municipais assim como a do Meio Ambiente, e também
as de Obras, de Serviços, de Agronegócios e de Educação, e quantas mais for
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preciso podem ser requisitadas para esse trabalho conjunto. Falou sobre o
envolvimento de empresários do ramo imobiliário visando à adoção de medidas
técnicas de controle erosivo na implantação de seus respectivos
empreendimentos, o que já vem sendo feito no município e deve ser cada vez
mais intensificado. Aberta a palavra aos participantes, vereador Marcolino
elogiou a capacidade técnica, didática e de comunicação do engenheiro Daniel,
o que contribuiu para facilitar a compreensão do projeto. A seguir, mencionou
que em Bragança Paulista há muitos imóveis antigos construídos em cima de
ribeirões e quis saber como esse tema seria tratado já que a desapropriação
deles envolve grande volume de recursos financeiros. Daniel ponderou que,
por se tratar de imóveis localizados em áreas urbanas, a melhor forma de tratar
o problema seria no Plano Diretor, responsável por definir a ocupação do solo
urbano, e que o Plano em discussão trata de medidas a serem adotadas na
área rural. Marcolino quis saber também se houve envolvimento ou
participação popular e do Ministério Público durante a elaboração do Plano. A
secretária Nádia respondeu que houve participação ativa do Comdema e
adesão popular nas audiências públicas realizadas no decorrer dos trabalhos
de elaboração do Plano, cuja cópia foi enviada para apreciação do Ministério
Público. Destacou ainda que a elaboração de um plano para combate à erosão
é uma diretiva do Plano Diretor que está sendo cumprida. Informou que para
dar início ao Plano há dotação orçamentária na LOA, bem como verba
aprovada proveniente do Fundo de Meio Ambiente, este de R$100 mil para o
pagamento por serviços ambientais. Sem outras manifestações e após os
agradecimentos, foi dada continuidade aos trabalhos da comissão. 2
Deliberação de atas de sessões anteriores: foi aprovada por unanimidade,
sem manifestações no momento da deliberação, a ata da 29a sessão semanal
desta comissão, realizada em 25 de agosto de 2021; 3 Análise de matérias
em trâmite, em regime ordinário, com prazo do relator até 25/8/2021 e da
comissão até 02/9/2021: 3.1 MOÇÃO N° 75/2021, da vereadora Rita Leme,
que requer, por meio de apelo deste Legislativo ao Chefe do Poder Executivo,
estudos visando à realização de campanhas de conscientização e fiscalização
com relação às queimadas que ocorrem no Município. O parecer favorável do
relator Marco Leitão foi aprovado por unanimidade, sem manifestações no
momento da discussão; 3.2 MOÇÃO N° 76/2021, da vereadora Rita Leme, que
requer, por meio de apelo deste Legislativo ao Chefe do Poder Executivo,
estudos visando à ampliação do Núcleo de Apoio à Aprendizagem - NAA. O
parecer favorável da relatora Fabiana Alessandri foi aprovado por
unanimidade, sem manifestações no momento da discussão; 3.3 MOÇÃO N°
77/2021, do vereador Ismael Brasilino, que requer, por meio de apelo deste
Legislativo ao Chefe do Poder Executivo, estudos visando à implantação da
Plataforma de Saúde Mental no Sistema de Saúde do Município. O parecer
favorável da relatora Rita Leme foi aprovado por unanimidade, sem
manifestações no momento da discussão; 3.4 MOÇÃO N° 78/2021, do
vereador Ismael Brasilino, ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados, manifestando apoio deste Legislativo ao Projeto de Lei n°
942/15, de autoria do Deputado Luiz Carlos Ramos, que dis• - o•re a
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obrança da taxa de estacionamento por shopping centers. O parecer favorável
do relator Tião do Fórum foi aprovado por unanimidade, sem manifestações
no momento da discussão; 3.5 MOÇÃO N° 79/2021, do vereador Ismael
Brasilino, ao Exmo. Sr. Arthur Lira, Presidente da Câmara dos Deputados e ao
Exmo. Sr. Rodrigo Pacheco, Presidente do Senado Federal, manifestando
repúdio deste Legislativo ao aumento do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha para R$ 5,7 bilhões. O parecer favorável do relator Tião do Fórum
foi aprovado por unanimidade, sem manifestações no momento da discussão;
3.6 MOÇÃO N° 80/2021, da vereadora Gislene Cristiane Bueno - Gi Borboleta,
que requer, por meio de apelo deste Legislativo ao Chefe do Poder Executivo,
estudos visando à implantação do Projeto Pet Friendly no Município. O parecer
favorável do relator Marco Leitão foi aprovado por unanimidade, sem
manifestações no momento da discussão; 3.7 MOÇÃO N° 81/2021, do
vereador Fábio Nascimento, que requer, por meio de apelo deste Legislativo ao
Chefe do Poder Executivo, estudos visando à atualização do Cadastro
Habitacional do Município e posterior desenvolvimento de projetos de
construção de unidades habitacionais de interesse social. O parecer favorável
da relatora Fabiana Alessandri foi aprovado por unanimidade, sem
manifestações no momento da discussão; 3.8 MOÇÃO N° 84/2021, do
vereador Marco Leitão, que requer, por meio de apelo deste Legislativo ao
Chefe do Poder Executivo, estudos visando à revitalização da Praça
Monsenhor José Pires Cardoso - Jardim Dr. Júlio de Mesquita Filho. O parecer
favorável do relator Tião do Fórum foi aprovado por unanimidade, sem
manifestações no momento da discussão; 4 Recebimento de matérias para
designação de relatoria e notificação de prazos para emissão de parecer,
em regime ordinário, com prazo do relator até 25/8/2021 e da comissão até
02/9/2021: 4.1 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 relator
designado foi o vereador Marco Leitão; 4.2 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 designada foi a vereadora Rita Leme; 4.3
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. A relatora designada foi a
vereadora Fabiana Alessandri; 4.4 MOÇÃO N° 88/2021, do vereador Fábio
Nascimento, que requer, por meio de apelo deste Legislativo ao Chefe do
Poder Executivo, estudos visando à instalação de Academia ao Ar Livre na Vila
Romana. O relator designado foi o vereador Marco Leitão; 5 Outros
assuntos de competência da comissão: Foi deliberado o envio de convite ao
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Secretário Municipal de Serviços para participar dos trabalhos da comissão em
data a ser por ele definida; 6 Encerramento: Nada mais tendo sido tratado, os
trabalhos desta sessão foram encerrados às 14h56, ficando os vereadores
convocados para a 31a sessão da CFO no exercício, a ser realizada neste
auditório em 1° de sMembro de 2021, a partir das 13h30. De tudo quanto
houve, eu,
Selma Basani, Assistente ide Gestão
Legislativa, lavrei à presente ata, revisada por tvactA uiL/tartL-3 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 Cecilia
Selma Basani e Muriel Mitsuko Kogima Kiyuna, do Departamento Legislativo, e
Jaqueline Montoya Mariano e Kleber de Oliveira Murça, do Departamento de
Comunicação Institucional.
Casa do Poder Legislativo, 3 de setembro de 2021.

Lana A essandri

Rita L, me
Membro
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