CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA

ATA DA 5' SESSÃO DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
SOCIOECONÔMICOS (CAS)
DATA DE REALIZAÇÃO: 9 DE JUNHO DE 2021
Às 15h12 do dia 9 de junho de 2021, no plenário da Câmara Municipal da
Estância de Bragança Paulista, localizada na Praça Hafiz Abi Chedid n° 125,
com a presença dos vereadores Quique Brown, presidente, Claudio Coxinha,
Jocimar Scotti e Miguel Lopes, membros, e virtualmente do vice-presidente,
Ismael Brasilino, foram declarados abertos os trabalhos da 5a sessão da
Comissão Permanente de Assuntos Socioeconômicos (CAS) no exercício de
2021. A presente sessão foi realizada com possibilidade de participação
virtual, em decorrência das medidas de isolamento social para prevenção da
disseminação do coronavírus (Covid-19). Registrada a presença do vereador
líder do prefeito, Marco Antônio Marcolino. Foi cumprida a seguinte pauta: 1
Apreciação de atas de sessões anteriores: 1.1 Foram aprovadas por
unanimidade, sem discussões, as atas das 1a sessão mensal, 1a sessão
extraordinária e 2a sessão mensal desta comissão, realizadas,
respectivamente, em 1° de fevereiro, 22 de fevereiro e 1° de março de 2021;
1.2 Registro de não realização de sessões semanais: Foi feito o registro de
que as 3a e 4a sessões mensais da comissão em 2021, que ocorreriam,
respectivamente, em 5 de abril e 3 de maio, não foram realizadas em razão
das medidas de isolamento social para prevenção à infecção e à propagação
do novo coronavírus — Covid-19; 2 Correspondência recebida: Balancete
Orçamentário (de Despesas) da Câmara Municipal, referente aos meses de
fevereiro, março e abril de 2021; 3 Presença de convidados: participação
virtual do Secretário Municipal de Mobilidade Urbana, Sr. Rogério
Crantschaninov, para tratar de assuntos relativos à pasta, "importante e uma
inovação da atual Administração", de acordo com as palavras do presidente
Quique Brown. Segundo este, no município opera uma nova empresa de
ônibus, há uma ciclofaixa, novas vias recapeadas, sinalização horizontal de
ruas, "dentre outras demandas que custam dinheiro e trabalho e, portanto,
debater tais questões é função da comissão, cuja principal pauta é conversar e
chegar a soluções possíveis para nossa cidade". A seguir, abriu a palavra aos
vereadores membros, e o primeiro a se manifestar foi o vereador Miguel
Lopes, que falou das reclamações sobre os atrasos dos ônibus urbanos e
sobre a supressão de linhas gerando "descontentamento generalizado" com a
nova empresa. O secretário Rogério solicitou ao vereador Miguel Lopes que
fosse mais específico com relação a quais linhas de ônibus se referia para que
pudesse responder com mais propriedade, afirmando que no geral
programação estabelecida estava sendo cumprida pela empresa. Miguel
Lopes disse que, assim como outros vereadores, já havia passado tais
informações ao Secretário e que não o faria novamente. Eu pensei até que o
senhor vinha com resposta em mãos, com alguma solução..." Quique Brown
disse ter relatado por e-mail alguns atrasos ocorridos em determinado período
na linha 12 que sai do Parque dos Estados e passa pelo Centro, inclusive
ATA DA 5a SESSAO DA CAS NO EXERCICIO DE 2021
28

falando de uma das linhas da tarde que havia sido excluída. Disse que ainda
não obtivera resposta e que o Secretário havia dito que checaria a informação.
O Secretário respondeu que a tinha checado e que houvera o cumprimento
das viagens nos dias mencionados, tendo em um único dia ocorrido atraso de
cerca de quinze ou vinte minutos em uma das linhas, rapidamente
solucionado, e que no restante das linhas os atrasos foram raros e não
ultrapassaram dois ou três minutos. Quique Brown perguntou ao Secretário
se existiam documentos que comprovassem o que havia dito e se podia enviálos à comissão. "Pelo que o senhor está dizendo, o cidadão que me procurou
mentiu". O vereador Cláudio Coxinha disse que também recebia
reclamações, frisando que não eram poucas, sobre a referida linha 12, assim
como também na linha do Henedina, Menin, Agudo e Arara dos Pereira.
Miguel Lopes comentou que "pelo jeito o secretário tomou providências e está
tudo às mil maravilhas" e que era hora de tomar providências e de saber o que
a empresa veio fazer na cidade, que faltava clareza na resposta do Secretário
e que este não deveria perguntar ao vereador qual era o problema, mas sim
em qual bairro. "Pega uma linha de manhãzinha, vai andar um pouco de
ônibus para acompanhar, ver de perto a situação, tem funcionário público
chegando atrasado ao Paço Municipal por causa dos atrasos em linhas de
ônibus. Considerou que era necessário tomar providências mais enérgicas e
não mais falar do assunto na comissão. Por sua vez, o vereador Claudio
Coxinha reforçou que todos os vereadores recebiam reclamações diariamente
sobre o transporte coletivo e que na zona rural, principalmente por onde tem
andado, era visto que não se cumpria horário mesmo. O secretário Rogério
falou que não acreditava que o problema era generalizado, eram feitas mais de
1300 viagens diárias entre linhas rurais e urbanas e que, por isso, era
necessário que as reclamações fossem específicas quanto ao horário, linha e
data, a fim de possibilitar a checagem, identificação e solução de problemas
caso houvesse. O vereador Claudio Coxinha prometeu ser bem específico.
Segundo o presidente Quique Brown, já que não era possível trabalhar de
forma generalizada, melhor seria o vereador anotar todos os detalhes da
ocorrência relatada pelo munícipe reclamante e, com tais dados, encaminhar
um pedido de informações à Prefeitura e aguardar a resposta. Lembrou que
ele mesmo já havia feito um Pedido de Informações sobre a linha 12, no qual
mencionou o atraso superior a 30 minutos reportado pelo munícipe, mas que o
secretário acabara de dizer que havia sido um único dia e o atraso de vinte
minutos. "Se ele tiver como provar isso, tudo bem", concluiu Quique Brown. O
vereador Ismael Brasilino comentou que o Secretário garantiu que a empresa
estava cumprindo os requisitos previamente estabelecidos pela Prefeitura e
opinou que a cobrança não deveria ser feita apenas à empresa, mas também
à Prefeitura para que mudasse o protocolo e melhorasse a quantidade de
ônibus, pois estava havendo aglomeração em alguns pontos. Falou também
que em lugares específicos da cidade, na Fraternidade, por exemplo, fora
colocado um semáforo novo na Antonio Sabella, que contribuiu sobremaneira
para aumentar o trânsito no local, o que certamente colaborava com o atraso
dos ônibus. Sugeriu a realização de estudo sobre o impacto dos semáforos
nas linhas. O secretário Rogério se comprometeu a checar e explicou que a
colocação daquele semáforo buscou disciplinar um pouco o trânsito de
veículos no local, que era "uma loucura". Segundo ele, os ciclistas ficam
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desprotegidos ao fazer a conversão sentido Parque dos Estados ou no sentido
contrário. Explicou que o semáforo estava funcionando e que foi programado
com base em medições que foram feitas em observações do volume de
veículos em ambos os sentidos e em cada faixa horária visando atender a
todos os fluxos. "Eu acompanhei pessoalmente, durante os primeiros dias de
funcionamento, principalmente nos horários de pico, e não vi problemas. O
problema, quando ocorre, já não está na jurisdição da cidade e sim na
rotatória, que já é do DER". "Obrigação do Edmir Chedid, né Secretário?",
interrompeu Miguel Lopes. Comentou que aquele semáforo já tinha sido
pedido por ele, embora pudesse melhorar ainda mais, não fossem os trinta
anos de promessas de um viaduto ou trevo em desnível na zona norte.
Solicitou ao presidente cópia das reclamações feitas pelos vereadores ao
Secretário Rogério e aos vereadores disse que era preciso decidir quais
medidas iriam tomar a respeito da supressão de linhas. "Dizem que nenhuma
foi suprimida, uns falam que rodavam cerca de oitenta ônibus, outros falam
que hoje rodam entre trinta e cinco e quarenta e a cidade só cresceu, então
tem muita região carente de transporte público, mas ninguém assume isso",
manifestou. O presidente Quique Brown perguntou ao Secretário se o Decreto
n° 11.610, de 2001, que regulamenta o número de linhas e a frequência com
que devem ser atendidas diariamente, estava sendo cumprido. O secretário
Rogério foi enfático ao comentar que um decreto do gênero certamente
estaria desatualizado vinte anos depois e que "não diz mais respeito a nada
que diga respeito ao trajeto das linhas". Disse ainda que uma lei complementar
autorizou a concessão do transporte público no município e que essa lei "é
clara ao dizer que a programação é feita através de ordens de serviço, são
elas que determinam os itinerários e horários de cada uma das linhas". O
presidente Quique Brown perguntou se as cláusulas contratuais referentes às
linhas e ônibus novos em circulação estavam sendo cumpridas à risca ou com
modificações e foi informado que o cumprimento se dava através das ordens
de serviço emitidas pela Secretaria de Mobilidade Urbana. Também quis saber
se o contrato permitia à empresa vencedora da licitação prestar serviço
diferente do acordado. O secretário Rogério esclareceu dizendo que sim, de
acordo com a ordem de serviço. Segundo disse, o contrato era claro em dizer
que linhas poderiam ser criadas ou suprimidas, alterados itinerários, seguindo
a mudança da própria cidade no decorrer do tempo. Explicou que o contrato foi
assinado antes da pandemia, quando a empresa assumiu o panorama era
totalmente diferente e que o contrato permite sim que sejam feitas adaptações
e ajustes necessários em decorrência do crescimento da cidade e suas
demandas. Quique Brown concordou que o contrato prevê ajustes durante a
execução e destacou que, segundo consta, tais ajustes precisam ser muito
bem elencados, detalhados e principalmente acordados e assinados. O
presidente da Comissão, a seguir, fez a seguinte pergunta: "Gostaria de saber
se, assim que a empresa assumiu, a secretaria recebeu dela uma planilha ou
documento solicitando, porque o contrato é muito claro, ele prevê até a
possibilidade da Prefeitura suprimir linhas ou até pagar passagens a mais para
a empresa caso não haja o equilíbrio econômico financeiro. Quero saber se
isso foi feito no papel, se existe um reestabelecimento desse contrato no
papel, ou o senhor está fazendo isso com base em ordens de serviço
esporádicas." O secretário Rogério respondeu que através de ordens de
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serviço, conforme previsto em contrato. Quique pediu cópia, argumentando o
quanto segue: "O que aparentemente eu percebo é que houve várias fases da
pandemia, inclusive a fase vermelha, e hoje há quase uma situação de volta à
normalidade, embora não deveria, tanto que a própria Prefeitura vem fazendo
inaugurações com presença de pessoas. O que os vereadores desta Casa
sentem é que a mudança das fases não foi acompanhada pelo senhor. Ao que
tudo indica, o transporte coletivo ainda vive um momento semelhante ao do
lockdown extremo, mesmo já tendo a reabertura do comércio, a volta às aulas,
etc. O senhor poderia me dizer se os ônibus são atualizados a cada mudança
de fase ou não?" O secretário Rogério respondeu que as ordens de serviço
são emitidas para adequar a demanda observada, ou seja, a cada diminuição
ou aumento de demanda é emitida ordem de serviço para adequar à situação
do momento, seja de diminuição ou aumento. "Estamos atentos e através das
ordens gerenciamos isso". Na sequência, Quique Brown quis saber o porquê
da insistência da Municipalidade em construir a ciclofaixa na Avenida São
Lourenço e se havia sido iniciativa exclusiva do próprio secretário ou se
estavam envolvidos outros secretários, ou até mesmo outras pessoas. O
secretário Rogério argumentou que, se comparado ao trajeto pela Avenida
dos Imigrantes, a implantação da ciclofaixa na Avenida São Lourenço "é mais
favorável em termos de custo, de segurança, de melhoria das condições
urbanas e de tempo de implantação. Os próprios comerciantes do local, que
inicialmente temiam pela perda de estacionamento acabaram entendendo que
o risco não existia com a implantação da zona azul digital. E não me foi
apresentado nenhum argumento suficientemente forte contra a implantação
daquela ligação cicloviária". Quique contrapôs: "Depois, segundo a
Administração, alguns vereadores foram pedir a mudança da ciclovia e o
senhor a mudou simplesmente?" Em resposta, o secretário Rogério afirmou:
"Na verdade, alguns vereadores intercederam e alguns comerciantes se
organizaram também pedindo que fosse revista a decisão de implantar
naquele local, e, por isso, voltamos atrás e vamos fazer por um novo trajeto.
Foi atendido o pedido da população". De imediato, o presidente Quique
Brown fez nova pergunta sobre o tema: "Quanto foi gasto para iniciar a
implantação e depois desmanchar a ciclofaixa já bem adiantada?" O secretário
Rogério disse que não tinha o cálculo, mencionando que basicamente parte
da pintura que foi feita acabou sendo aproveitada para fazer a
demarcação/sinalização da zona azul digital que passou a ocupar a área onde
passaria a ciclovia e o gasto para apagar a pintura da ciclofaixa. O secretário
não soube precisar quanto foi gasto com o material não aproveitado e nem
quanto tempo de mão de obra foi consumido para fazer e desfazer o serviço.
Nesse momento, Quique Brown retrucou: "A Secretaria de Comunicação
divulgou, durante certa reunião havida com os vereadores, que a ciclovia
prevista para a Avenida São Lourenço mudaria para a Avenida dos Imigrantes.
Segundo a Comunicação, a ciclovia era apenas previsão, ou seja, ela nunca
havia saído do papel, era apenas um projeto. Pergunto para o senhor: a
ciclovia chegou de fato a sair do papel até o dia em que ocorreu a reunião com
os vereadores ou nesta data ainda era apenas um projeto? No dia da reunião
já havia começado a execução dela?" Em resposta, o secretário Rogério
disse: "Sim, foi iniciada a implantação da ciclofaixa na Avenida São Lourenço
e, quando houve a reunião com comerciantes e vereadores, na qual se pediu
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para que fosse revista a decisão, ela foi suspensa e ficou-se de procurar outro
trajeto". O presidente Quique Brown rebateu: "Então, o senhor concorda
comigo que a Secretaria de Comunicação cometeu um equivoco, para não
usar mentira, que é um termo forte, ao dizer que se tratava apenas de um
projeto naquela ocasião, uma vez que recursos públicos já haviam sido
despendidos?". O secretário Rogério discordou alegando que a ciclofaixa não
estava pronta, então era previsão. Quique Brown insistiu que, se ela começou
a ser implantada, ela realmente começou a ser implantada. "O senhor está
querendo dizer que, se a Prefeitura resolve construir um muro, faz o alicerce,
aí decide fazer em outro lugar, porque era só um projeto, é isso que o senhor
quer dizer?" O secretário Rogério falou que o presidente estava divagando.
Tornou a dizer que a ciclovia estava prevista para ser implantada naquele
local, que começou a ser implantada mas que não foi concluída por solicitação
da população. Em seguida, Quique Brown disse que o vereador Marcolino
deveria falar, "pois se tem uma coisa que deve ser tratada com zelo pela
administração pública é o dinheiro. E todo e qualquer dinheiro público que vá
ser empregado em algo deve ser amplamente planejado. Acho que o senhor,
mais do que ninguém, sabia que praticamente ninguém concordava com a
ciclofaixa na Avenida São Lourenço e, como prova, devo citar o ex-vereador
Paulo Mário que batalhou para que a ciclofaixa não passasse naquela região,
assim como o vereador Marcos Roberto. Desconheço algum comerciante que
tenha concordado com o senhor. Na minha opinião, o que temos aqui é uma
falta de planejamento e um desrespeito muito grande com o dinheiro público.
O senhor tinha elementos de sobra pra saber que a população não concordava
com aquilo. Apontou que em primeiro lugar a ciclovia deveria atender as
pessoas que usam a bicicleta como meio de locomoção ao trabalho e, depois,
quem usa a bicicleta como lazer. Colocar um ciclista com uma bicicleta que vai
custar no mínimo sete ou oito mil reais, na São Lourenço, depois que o
comércio fechou, é um tanto arriscado principalmente com os constantes furtos
em próprios públicos". O vereador Marcolino salientou: "Não estou aqui como
líder, e sim como vereador prestigiando esta comissão tão importante na Casa,
porque é daqui que saem as ideias. É óbvio que, quando o presidente Quique
começa a criticar outras secretarias, às vezes usando termos fortes, fica difícil
defender. Gostaria de agradecer ao secretário Rogério que espontaneamente
está conversando abertamente, respondendo a todos os questionamentos,
sobre a São Lourenço e sobre gasto de dinheiro público. Vou usar o semáforo
como exemplo". Miguel Lopes confirmou que pediu semáforo naquele local.
"Mas o vereador Coxinha acabou de dizer que não ficou bom, Brasilino
também disse que não ficou bom. Então, vamos discutir quem é o pai da
criança ou quem usou um dinheiro indevido, quero que vocês entendam que é
muito subjetivo para uma secretaria atender os pedidos e ao mesmo tempo
agradar a toda população. O trânsito em Bragança é um problema sério e não
é de hoje. Temos quase um carro por habitante, e a cidade não foi preparada
há vinte/trinta anos para ter grandes avenidas. Olha a dificuldade que é hoje.
As duas perimetrais, que deveríamos ter para desafogar e muito o trânsito,
estão suspensas. Também existe um custo benefício nessa paralisação, o que
foi empreendido ou não, o tempo gasto na licitação, errada ou não, tudo é
custo, mas especificamente no caso da São Lourenço, o vereador Miguel
Lopes, Marcos Roberto, Coxinha falaram da São Lourenço. A maioria dos
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vereadores falou, a Prefeitura recebeu uma comissão de vereadores e
comerciantes do local. Quando se fala que o secretário queria fazer lá, ele
deixou bem claro que estava preocupado com a segurança do ciclista
independentemente do valor de cada bicicleta. Como não somos executores
da obra, a Prefeitura abriu um espaço importante para a Câmara, nos ouvindo.
Da mesma forma, em relação aos comerciantes, os alvarás foram ampliados
até dezembro por causa da pandemia. Então, a Prefeitura está tentando
agregar a todos para melhorar o nosso fluxo. Há locais com trânsito
permanente e a Prefeitura já está buscando soluções, exemplificando com
obra prestes a ter início na entrada da cidade, criando uma terceira faixa para
desafogar o trânsito", declarou. A seguir, Miguel Lopes opinou que lá deveria
ser construído um viaduto. Marcolino falou que a rodovia Bragança—Socorro
seria duplicada, ao que Miguel retrucou que depois de trinta anos de espera o
deputado Edmir Chedid tinha a obrigação de conseguir os recursos, porque é
muito bem votado na região. Voltando à questão do transporte coletivo,
Marcolino afirmou que houve redução na oferta dos serviços, porque durante
45 dias do ano anterior tudo ficou fechado em decorrência da pandemia.
Respondeu ao vereador Miguel que não achava que o transporte público
estava bem nem em Bragança, nem em vários municípios do Estado de São
Paulo e nem do Brasil, e que em Bragança o planejamento ruim acentuava os
problemas. Ponderou que a Mobilidade Urbana é uma pasta bastante
complicada e não concordava que o secretário fosse criticado porque
determinada linha teve um atraso na semana, mesmo concordando que ele
deveria ter respostas. Ponderou que Bragança ficou muitos anos sem
investimentos na área e, sobre as críticas de Quique Brown, que defendera
que gestões anteriores haviam investido em obras na saúde, habitação e
cultura, o líder do governo argumentou que a atual Administração encontrou
dívidas e fez crescer o orçamento municipal. Pediu para que se prestasse
atenção ao que havia sido feito e o que se estava fazendo em mobilidade
urbana, principalmente em sinalização, e considerou inadmissível o tratamento
dado ao secretário, sendo questionado como se estivesse em uma CPI.
Quique Brown defendeu com veemência que vários vereadores se
posicionaram contrários à execução da obra e alertaram o secretário antes que
ela acontecesse, mas que ele não deu ouvidos. Ambos, Marcolino e Quique
discutiram sobre ter-se usado indevidamente dinheiro público na execução da
ciclofaixa, cada qual defendendo seu ponto de vista. Quique Brown
prosseguiu, perguntando ao secretário Rogério se procedia a informação de
que a estrada Bragança—Socorro seria duplicada, e Rogério disse não ter
nenhuma informação a respeito. A respeito do licenciamento e alvará
concedidos a empreendimento no cruzamento da Rua Antonio Sabella com a
Rodovia Capitão Bardoíno, também respondeu que não sabia. Miguel Lopes
afirmou que no local em questão já tinha se tentado colocar um posto de
gasolina e pediu atenção do secretário porque aquela obra deveria ser bem
estudada sob pena daquela região passar a ser intransitável. "Já está até
cercado, tem recuo do DER e do ribeirão", disse o vereador. Ismael Brasilino
contou que já tinha conversado com o secretário buscando soluções pontuais
e sugerindo alternativas ao caótico trânsito daquela localidade e Quique
Brown quis saber do secretário se ele tinha informações acerca da licitação da
perimetral, se tinha entrado em contato com DER para obter informações
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sobre o aumento do fluxo proveniente e suas consequências, se havia algum
tipo de estudo de viabilidade para a obra da perimetral. O secretário Rogério
respondeu que não entrou em contato e que desconhecia o estudo. Quique
Brown concluiu dizendo que tinha conhecimento de uma nova licitação e que,
em sua opinião, a primeira pessoa a ser consultada deveria ser o Secretário de
Mobilidade Urbana que, conforme suas respostas, desconhecia estudos ou
licitação em andamento. A seguir, Jocimar Scotti disse que moradores do
Jardim da Fraternidade estavam pedindo a colocação de lombada e
sinalização na Rua Paulo Pacitti, ao lado do campo de futebol, preocupados
com o excesso de velocidade dos motoristas que usam a rua como via
alternativa para fugir do trânsito nas imediações. O secretário Rogério se
comprometeu a verificar. Miguel Lopes sugeriu ao secretário que poderia ser
feita uma "alça na antiga Nossa Senhora de Fátima" para quem se dirige ao
Jardim da Fraternidade. Quique Brown elogiou a implantação de faixa de
pedestre e de lombada próxima ao lago e sugeriu várias medidas para
proteger os pedestres que lá frequentam e o secretário Rogério disse que há
projeto pronto para limitar cruzamentos e que já o havia enviado para a
secretaria de Serviços para tomada de providências. Ao final, Quique Brown
agradeceu a presença do Secretário e desculpou-se se em algum momento
fora mais ríspido; 4 Outros assuntos de competência da comissão: Foi
deliberado o convite ao Secretário Municipal de Esportes e ao Secretário
Municipal de Obras para discorrerem sobre as pistas de esportes radicais
construídas na praça do Parque São Miguel e que aparentam estar fora do
padrão necessário para a prática de esportes. Nada mais tendo sido tratado,
os trabalhos foram encerrados às 16h37 De tudo o que houve, eu,
)
Cecilia Selma Basani, Assistente de Gestão
Legislativa, lavrei a presente ata, revisada por f\,,,A(AncA,'IAA(2-4y,,,,, 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, do Departamento Legislativo, e Kleber de Oliveira Murça, do
Departamento de Comunicação Institucional.
sa do Poder Legislativo, 9 de
junho de 2021.
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