CÂMARA MUNICIPAL
DA ESTANCIA DE BRAGANÇA PAULISTA

ATA DA 9a SESSÃO DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
SOCIOECONÔMICOS (CAS)
DATA DE REALIZAÇÃO: 23 DE OUTUBRO DE 2014

Às 17h15 do dia 23 de outubro de 2014, no Auditório Vereador
José Nantala Bádue da Câmara Municipal da Estância de Bragança Paulista,
localizada na Praça Hafiz Abi Chedid, 125, teve início a 9a sessão da
Comissão Permanente de Assuntos Socioeconômicos (CAS) no corrente
exercício, à qual compareceram os vereadores Fabiana Alessandri,
presidente, Rafael de Oliveira, vice-presidente, e Marco Antonio Marcolino,
suplente que assumiu no lugar membro Mário B. Silva durante sua licença de
21 de outubro a 19 de novembro do presente exercício. Estavam ausentes os
vereadores Benedito Ap. Carvalho (Dito do Ônibus) e Luiz Sperendio,
membros. 1 Participação de representantes do comércio local para
discussão acerca de necessidades e/ou melhorias para o setor. Foi
registrada a presença do Sr. Antônio Carlos Vidiri, presidente da Associação
Comercial de Bragança Paulista; da Sra. Silvia Fernanda Eto, da Câmara de
Dirigentes Lojistas de Bragança Paulista; do Sr. Décio de Lima, do Sindicato
dos Comerciantes de Bragança Paulista; e do Sr. Arnaldo de Carvalho Pinto,
Secretário Municipal de Trânsito e Segurança. Foi registrada a presença dos
vereadores Miguel Lopes e Pe. Juzemildo. A vereadora Fabiana Alessandri
explicou que a comissão promoveu duas reuniões para tratar de assunto
relacionados ao comércio e que, em seguida, tiveram mais três reuniões junto
ao Executivo local para tratar das reivindicações do segmento. O Sr. Antonio
Carlos Vidiri pediu que o segmento do comércio tivesse acesso ao que fosse
apresentado pelo Executivo para acompanhamento e não ter mais dúvidas
sobre o que foi mencionado. Após explicar sobre os sistemas apresentados
por empresas convidadas pelas representações comerciais, afirmou ser
favorável ao sistema de parquímetro. Explicou que uma das empresas
apresentou o sistema misto de cobrança, o que, segundo ele, poderia surgir
certa regalia com alguns comerciantes na utilização da zona azul. Comentou
que o sistema de apenas cobrança através do aparelho de parquímetro era
melhor, mas que não tinha como prever se viria esse sistema devido a ter
licitação para essa determinação. O Sr. Décio de Lima afirmou, em nome do
Sincobrag, que não via muita diferença em colocar ou não esse sistema de
cobrança e mencionou que a diferença existente era com relação à forma dê,
cobrança, que era através da colocação de moedas, ou até através de cartão
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de débito, crédito. Manifestou a opinião de que eram favoráveis à medida. Em
seguida, ele salientou a necessidade de reavaliação da quantidade de vagas
destinadas aos táxis, observando serem muitas para o número de veículos
realmente estacionados. A vereadora Fabiana Alessandri, antes de passar a
palavra ao Secretário, afirmou que as entidades presentes manifestaram-se
favoráveis e perguntou se havia a possibilidade de retornar o projeto à
Câmara. Na sequência, o Sr. Arnaldo de Carvalho Pinto, dizendo não ter
dúvidas sobre esse ser o melhor sistema para melhoria da fiscalização e da
rotatividade da zona azul. Afirmou estar vindo da cidade de Botucatu, onde foi
ver o sistema de monitoramento da frota de õnibus, e explicou que buscara
local com características parecidas com Bragança Paulista, como topografia,
para saber como gerenciar isso. Explicou que, para sua surpresa, eles haviam
instalado recentemente o sistema de parquímetro e assim pode ver como isso
também estava funcionando. Afirmou que não havia problema com falta de
moedas porque a população acabou acostumando, tendo se beneficiado com
a facilidade da questão de carregamento do cartão, tanto no sistema débito,
quanto no crédito. Mencionou que sempre tivera preocupação com relação a
parquímetro, devido a vandalismo, mas que, no referido município, eles
tiveram o ato de vandalismo apenas em um equipamento, que foi por
brincadeira. Afirmou a constatação tida da melhoria do trânsito da cidade,
com pesquisa feita no município. O vereador Rafael de Oliveira perguntou se
ele tinha a informação de quantas vagas eram em Botucatu. O Sr. Arnaldo
explicou que as vagas eram mais ou menos as ruas centrais do Comércio e
do Mercado, um pouco mais longas e que, na rua do Mercado em Bragança,
tinha cerca de trezentas vagas, juntando com as da rua do Comérc1
chegava a quinhentas vagas. Atualmente estava com cerca de oitocentas e
poucas vagas. A vereadora Fabiana argumentou que seria importante definir
o prazo, o Secretário Arnaldo concordou, dizendo que também era
importante definir a outorga, que não constava no projeto anterior, e o prazo.
A vereadora Fabiana perguntou qual seria a opinião do secretário a respeito
de prazo. O Secretário Arnaldo opinou que poderia ser de cinco a dez anos.
O vereador Rafael explicou que, segundo informações das empresas que
vieram expor seu produto, um prazo de cinco anos prorrogável por mais cinco
não conseguiriam participar, apenas participariam as empresas mistas.
Argumentou que poderia ser previsto o prazo de dez anos, prorrogáveis por
mais dez anos. A vereadora Fabiana questionou se poderia ser previsto esse
prazo e o Secretário Arnaldo explicou que tudo poderia ser diluído em termos,
de tarifa, enfatizando que tudo o que fosse diminuído de tempo, poderia ter
um acréscimo se quisesse ter o mesmo investimento. Registrou que deixaria
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para a Câmara definir sobre o prazo da concessão e explicou como
funcionava o sistema na cidade que visitou. O Sr. Antonio Carlos Vidiri disse
que o repasse era feito à Prefeitura na ordem de quinze por cento. O vereador
Marco Antonio Marcolino fez considerações a respeito da proposta, até
mesmo por ter estabelecimento na área central e também ter clientes na
mesma condição, e observou que era necessária licitação para essa
concessão. O Secretário Arnaldo de Carvalho Pinto concordou com o
vereador. A vereadora Fabiana Alessandri explicou que a intenção era
transformar a sugestão em pedido por escrito para encaminhamento ao
Executivo local de forma a ser aprovado pela Casa. O vereador Pe.
Juzemildo explicou que a empresa que viria, seria pelos critérios
estabelecidos, e observou a possibilidade de ser feito convênio junto ao
comércio local para a revenda dos cartões ou algo mais moderno. O vereador
Jorge Luis Martin (do Proerd) disse que, além do que já havia sido dito,
precisava-se prever a instalação de bolsões para estacionamento, e
questionou como ficava a questão da cobrança das motos. O Sr. Arnaldo
disse que na cidade visitada não era cobrado das motos, mas que o número
delas na cidade era muito menor do que o existente em Bragança e que a
definição era unicamente politica. Ele sugeriu que fosse abordado artigo por
artigo da proposta para, assim, fechar de comum acordo aquilo que realmente
fosse constar da lei. Mediante acordo de todos, o Secretário fez a leitura de
artigo por artigo do projeto anteriormente encaminhado e acertado o m ue
precisava ser alterado, referente ao prazo de concessão e ao artigo dez. e
apenas observou que toda e qualquer alteração que fosse sugerida, não
deixasse o projeto engessado para a realização de pequenas manutenções
pela empresa concessionária. O Sr. Décio de Lima deixou novamente
registrada sua concordância à terceirização do serviço de estacionamento
rotativo, bem como o Sr. Antonio Carlos Vidiri. Assim sendo, a vereadora
Fabiana Alessandri consignou a unanimidade da opinião dos envolvidos,
bem como com relação às alterações sugeridas. O Secretário Arnaldo de
Carvalho Pinto disse que enviaria rapidamente nova minuta do projeto para
análise por todas as comissões e definir esse assunto ainda neste ano. 2
Também foi consignado o recebimento do balancete orçamentário e
financeiro referente ao período de 1° a 30 de setembro de 2014, enviado
pela Assessoria Financeira da Câmara. Nada mais tendo sido tratado, os
tr- •;-: lhos fo m encerrados às 18h30. De tudo o que houve, eu,
, Érika Regina Leonetti, Assistente de Gestão Legislativa
Algum
do lepartamento Legislativo, lavrei a presente ata que, lida e considerada de
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acordo, é assinada pelos vereadores integrantes da comissão. Casa do Poder
Legislativo, 05 de novembro de 2014.

a lana essan • ri
Presidente

e de Oli ira
Vice-presidente
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