CÂMARA MUNICIPAL
DA ESTANCIA DE BRAGANÇA PAULISTA

ATA DA 1a SESSÃO DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
SOCIOECONÔMICOS (CAS)
DATA DE REALIZAÇÃO: 25 DE FEVEREIRO DE 2014

Às 10h13 do dia 25 de fevereiro de 2014, no Plenário da Câmara
Municipal da Estância de Bragança Paulista, localizada na Praça Hafiz Abi Chedid,
125, teve início a 1a sessão da Comissão Permanente de Assuntos
Socioeconõmicos (CAS) no corrente exercício, à qual compareceram os
vereadores Fabiana Alessandri, presidente, e Rafael de Oliveira, vice-presidente.
Estavam ausentes os vereadores Benedito Ap. Carvalho (Dito do Ônibus), Luiz
Sperendio e Mário B. Silva, membros. Fica fazendo parte integrante desta ata,
como anexo único, lista de presença. A sessão transcorreu da seguinte forma: 1
Deliberação das atas de sessões anteriores: foi declarada prejudicada, tendo
em vista a falta de quórum para votação; 2 Registro de correspondências
recebidas: foi registrado o recebimento de cópia dos balancetes orçamentários do
Legislativo bragantino (despesas) referentes aos meses de novembro e dezembro
de 2013 e de janeiro de 2014. A vereadora Fabiana Alessandri informou que a
Comissão Permanente de Finanças, Orçamento, Obras, Serviços Públicos e
Desenvolvimento Urbano estaria agendando reunião para discutir o assunto; 3
Pauta da sessão: A seguir, foi aberto espaço para debates sobre medidas a
serem tomadas visando à obtenção de retorno financeiro aos municípios que
integram a bacia produtora de água responsáveis pelo abastecimento de parte da
região metropolitana de São Paulo". Foi registrada a presença do convidado Sr.
Sidney Monteiro Fontes, Diretor Técnico da Agência de Desenvolvimento
Regional (ADR) - Unicidades. Inicialmente, a vereadora Fabiana recordou que
foram feitas várias reuniões para tratar do tema da água da região, com a
participação de autoridades, líderes, vereadores, prefeitos e vice-prefeitos.
Destacou a necessidade de ser emitido parecer final sobre o assunto e, nesse
sentido, pediu a orientação do Sr. Sidney sobre o próximo passo a ser dado pela
comissão. "Ainda mais nessa época agora que a gente está vivenciando uma falta
de água tremenda", complementou. Diante disso, o Sr. Sidney fez a seguinte
manifestação: "Na realidade, o momento está mais do que propício pra gente
continuar a ampliar a ação que a gente vem adotando. Só que também é um
momento realmente de termos ação. Mais do que reuniões - eu chamo de
gabinete -, nós devemos partir para algumas ações. Então, nesse sentido, eu
acho que a gente deveria gerar um documento final, expondo de forma bem
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objetiva o problema em si, que é o descompasso, o desequilíbrio que existe na
questão de pagamento, ou de contribuição, ou seja lá do que for, do Estado em
relação a nossa região, partindo do princípio de que nós fornecemos mais de
cinquenta por cento da água consumida na Grande São Paulo. Deixar isso bem
evidente, que nós não temos tido ao longo dessas décadas a contrapartida que a
região merece, não por bondade do governo, até porque pra poder fazer com que
a região se desenvolva de uma forma saudável, sem comprometer a água, nós
temos que ter um aporte do Estado como um todo, para que a gente não vire
cidades-dormitório ou não tenhamos ocupações indevidas que possam
comprometer exatamente a produção da água, não só a estocagem! A estocagem
é o mínimo. A produção da água eu diria que ela pode até aumentar, por incrível
que pareça, mas até isso pode ser melhorado se a cidade, se a região tiver como
contrapartida do Estado a devida atenção e recursos pra isso. Só exemplificando,
um dos absurdos que existe, a própria região da represa, em sua grande parte, é
povoada por eucalipto. Mais absurdo que isso não existe! Se retirar esse eucalipto
e plantar mata nativa seguramente a produção da água aumenta. Então, nós
estamos - até por uma ação, eu digo que, com anuência do governo - jogando
água fora, a partir do momento que você mantém eucalipto em áreas de entorno
da represa. Isso sem falar nas áreas de produção de água mesmo, que são as
nascentes. Então, diversas ações poderiam ser estimuladas e bancadas pelo
Governo do Estado no sentido de melhorar a produção e proteger melhor as
águas. Uma dessas medidas seria promover o desenvolvimento limpo da região.
Bom, eu tõ me alongando muito, mas esse documento ele tem que sintetizar isso,
a problemática - não exatamente essa falta d'água que está acontecendo agora,
porque isso aqui é só um preâmbulo do que vai acontecer daqui a dois, três,
quatro, dez anos. E quando chegar a guerra de força pra ver quem vai receber
mais da pouca água que tem, se vai ser a Grande São Paulo ou se será a região,
por incrível que pareça, nós, como produtores, se bobear, ainda vamos ficar sem
água, pra beneficiar onde tem mais gente. Isso só vai ser revertido se a gente
conseguir sintetizar num documento essa problemática e indicar o que nós
queremos como contrapartida. Insisto, não adiante falar que royalties têm que ser,
em vez de um centavo, tem que ser dez, porque isso tem um limite de lei, a água
não é um produto comercial. Mas se nós estivermos atuando em bloco, em nome
de uma região, e soubermos direcionar aquilo que nós pretendemos em termos de
desenvolvimento, seguramente nós teremos uma maior atenção do Estado e uma
possibilidade de melhorar, sim, a questão da água. O desenvolvimento limpo eu
acho que é o que interessa". Resumindo, a vereadora Fabiana disse que o
documento deveria contemplar a problemática e o que se quer efetivamente, a fim
de ser entregue ao governador junto com as lideranças. O edil Rafael de Oliveira
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sugeriu que podem ser marcados dois atos, um da Câmara Municipal, na tribuna,
marcando-se também uma audiência com o Governo do Estado para a comissão
entregar o documento junto com o Unicidades e mais lideranças. A presidente
Fabiana pediu o apoio da assessoria da comissão para elaborar o documento nos
moldes mencionados, convidando-se os representantes de municípios que
participaram das reuniões, para entrega ao governador. O Sr. Sidney sugeriu uma
ação política, de modo que os vereadores, prefeitos e vice-prefeitos que
participaram das reuniões promovidas pela CAS pudessem convidar seus
respectivos representantes nas esferas estadual e federal para também estar
presentes e contribuir para colaborar e dar força ao movimento. "Senão vai ficar
ainda muito pequeno!", declarou. Mencionando que a população desconhece o
histórico, relatou que no final de semana esteve na represa em Nazaré Paulista e
que, após conversar com várias pessoas, todas elas se mostraram tristes pela
situação que vem ocorrendo em outras represas. Acrescentou que todas essas
pessoas acham a represa maravilhosa e se beneficiam dela com a prática de lazer
e esportes. "Mas o que aconteceu lá atrás pra que houvesse essa possibilidade
assim que eles adoram? Então, esse histórico de alguma forma precisava ser
resgatado - painéis fotográficos, folhetos -, mostrando pra população e
mobilizando a população pra defender isso e pra se aliar", declarou o convidado,
salientando que a população não estava alheia ao problema, pois sabia apenas
que eventualmente pode faltar água, mas não sabia que morreu gente, que muitas
famílias foram "detonadas" (sic) com a formação da represa e que muitos
municípios não têm possibilidade de se desenvolver em função exatamente da
água e das restrições ambientais existentes. Afirmou que se conseguissem essa
conscientização da população conseguiriam tê-la do lado deles, o que daria ,
reforço muito grande na mobilização. Lembrou que em 22 de março comemora-se/
o Dia Mundial da Água, sugeriu que é preciso se fazer uma mobilização, pois em
seu entendimento isso chama a atenção da mídia. Frisou que é preciso passar
informações reais para a população de quanto a região foi e continua sendo
prejudicada em decorrência da produção de água, pois não recebe nada isso. A
presidente Fabiana disse que a comissão poderia entrar em contato e fazer
alguma ação conjunta com a Marina Estância Confiança, que segundo ela tem
estrutura e sempre organiza algum evento na represa no Dia Mundial da Água. O
Sr. Sidney disse que fazer um evento é fácil, mas que é preciso ver como a
população vai participar disso. "Tá na hora de mobilizar o povo! De alguma forma
o povo ir pra represa, fazer o abraço da represa, fazer seja lá o que for",
expressou. O edil Rafael disse que o lançamento oficial do relatório poderia ser
feito no dia 22 de março. A presidente Fabiana adiantou que a comissão iria
elaborar o relatório e que o enviaria para análise do Sr. Sidney, após o que se
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mobilizariam politicamente para pedir a audiência com o governador. "Nesse
documento a gente vai expor então o problema com relação à falta de um sistema
de pagamento do Estado, a falta dessa contrapartida, a importância que a nossa
região tem perante a produção da água, os problemas que a nossa região tá
enfrentando e o que a gente gostaria do Governo do Estado", detalhou. Disse que
poderiam também apresentar ao governador um relatório de todas as audiências
realizadas pela comissão na Casa sobre o assunto. Nesse momento, a vereadora
destacou a presença do Sr. Eduardo Knorich, colaborador do Unicidades e que
veio acompanhando o Sr. Sidney. Fazendo uso da palavra, o Sr. Eduardo
Knorich citou que, com referência ao assunto da contrapartida financeira, há
exemplo na região norte do país, referindo-se à construção da usina de Belo
Monte. Explicou que, desde que foi feito o projeto para alagamento da região, o
consórcio que absorveu a construção da Usina está tendo de assumir uma série
de ações que envolvem melhorias aos municípios que perderam espaço físico
com a inundação de áreas, desde a construção de habitações, de hospitais,
asfalto, estradas, entre outros. "Ou seja, não é simplesmente um pagamento de
um royalty que resolve", ponderou, destacando que na região há uma série de
possibilidades e que os municípios primeiramente têm de saber o que precisam,
rever seus planos diretores, saber quais as necessidades para melhorar a região,
colocar no papel e levar como proposta. O Sr. Sidney disse que, após receber o
documento, daria retorno no máximo em dois dias, para concluírem o documento
até o dia 22 de março. Finalizados os debates, a comissão discutiu a etapa
seguinte de trabalho, tendo o vereador Rafael de Oliveira sugerido a realização
da próxima sessão antes do dia 22 de março, para finalizar e deliberar o relatório,
tendo sido agendada a data de onze de março, às 10h, convidando-se também a
vereadora Rita Valle para participar, haja vista que ela integrou a comissão no ano
passado e participou ativamente dos debates. Nada mais tendo sido tratado, os
trabalhos foram encerrados às 10h36. De tudo o que houve, eu, (11u:14U0
Marcelo Martins, Especialista em Gestão Legislativa, lavrei a presente ata que,
lida e considerada de acordo, é assinada pelos vereadores integrantes da
comissão presentes. Casa do Poder Legislativo, 06 de março de 2014.

ri - presidente
afael de Oliveira - vice-presidente
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