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I. RESUMO DA CEE

A Câmara Municipal de Ribeirão Preto aprovou n

sessão ordinária de 2017, no dia 02 de fevereiro, o requerimento nº 22 de autoria do

Vereador Alessandro Maraca, visando “A CONSTITUICAO DE CEE PARA

ANALISAR A NECESSIDADE E IMPLANTACAO DE UM CENTRO

ADMINISTRATIVO NO MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO NO IMOVEL DA

ANTIGA CIANE ".

O Requerimento para a constituição da Comissão Especial de

Estudo levou em consideração os inúmeros problemas e pontos que devem ser

observados, tais como:

- Necessidade de aperfeiçoamento na logística da máquina

pública, especialmente no que concerneaos inúmeros prédios e alugueres existentes
na municipalidade;

- À existência de inúmeras Secretarias dispersas, desconexas,

caras e disfuncionais, resultando no desgaste, ausência de eficiência e transparência

do serviço público;

- A necessidade de mudança e viabilização de um Centro

Administrativo para revigorar a Administração Pública, dinamizando e

promovendoeficiência à municipalidade e à população.

- Que a implantação de um Centro Administrativo ensejará

em inúmeras melhorias, em especial a racionalidade dos custos fixos e demais

recursos renováveis que podem ser revertidos para os serviços essenciais e

prioritários ao cidadão como a saúde, educação, promoção social e infraestrutura

urbana;

- Que o Centro Administrativo de Ribeirão Preto promoverá

maior integração dos órgãos e entidades do município, modernizando a
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infraestrutura de trabalho, aperfeiçoandoa logística interna e externa das unidades,

com melhor distribuição do tempo e do trabalho;

- Melhoria nas condições de trabalho dos servidores

municipais, sobretudo no tangente a funcionalidade e tecnologia caso implantado

referido Centro Administrativo;

- Melhoria na prestação de serviços e acesso do cidadão a

todos os órgãose entidades, bem como a desburocratização da máquina pública,

com a natural ampliação dos setores e empreendedorismo, gerando exemplo de

consumosustentável; —

- Dinamização da economia local e, sobretudo o incentivo na

economia da região onde será eventualmente implantado;

- Existência de áreas que podem ser aproveitadas para a

implantação do citado CA;

Neste sentido, o escopo da presente Comissão foi o de levantar
áreas, benefícios e dados para encaminhamento ao Poder Executivo de modo que

contribua para a implantação deste importante equipamento em nossa cidade, nos

moldes dos modelos eficientes ora existentes em outros municípios.

IH. DO TRÂMITE LEGISLATIVO -
No trâmite legal, por despacho da Presidente desta Casa,

elaborou-se o Projeto de Resolução nº 21/2017, que aprovado, constituiu a

Comissão Especial de Estudo, composta por 03 (três) vereadores, a saber:

ALESSANDRO MARACA (PMDB), MAURÍCIO VILA ABRANCHES (PTB) E

ELIZEU ROCHA (PP), sob a presidência do primeiro, pelo prazo de 120 (cento e

vinte) dias, Resolução nº 10/2017, de 15 de fevereiro de 2017, devidamente

promulgada pela Presidente da Câmara, Vereador Rodrigo Simões, publicada no

diário oficial do Município de 17 de fevereiro de 2017.
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HI. DA INSTALAÇÃO E OITIVAS

PRIMEIRA REUNIÃO
Aos dois dias do mês de março de dois mil e dezessete, às

quatorzeetrinta horas, reuniu-se a CEE paraanalisar a necessidade de implantação
de um Centro Administrativo no município de Ribeirão Preto, no imóvel da antiga
Cianê, na sala das Comissões da Câmara Municipal de Ribeirão Preto que foi

transmitida ao vivo pela TV Câmara. Contando com a presença do Presidente da

Câmara Municipal Vereador Rodrigo Simões, do Presidente desta CEE Vereador

Alessandro Maraca, do Vereador Maurício da Vila Abranches membro desta CEE,

tivemos a presença também do Vereador Paulinho Pereira, da Vereadora Gláucia

Berenice e do Vereador André Trindade. O vereador Elizeu Rocha enviou

justificativa de sua ausência.

O presidente desta CEE usou da palavra e disse sobre a

importância da CEE, que a ideia a priori é analisar um dos imóveis que a Prefeitura

já tem, o da Cianê, aperfeiçoar a logística da coisa pública em Ribeirão Preto, pois é

gasto muito dinheiro na locação de imóveis, citou alguns exemplos desta situação:

imóveis usados pelas Secretarias de Saúde, Educação, Administração e

Planejamento, cujos recursos poderiam ser utilizados para termos um Centro

Administrativo, gerando economia. Devemos procurara eficiência da coisa pública,

melhorando a prestação de serviços para a população; a prefeitura conseguiria

pagar um financiamento em cinco anos. Se conseguíssemos alocar o centro

administrativo na Cianê, traríamos uma nova realidade para aquela região.

Em seguida passou-se a palavra para os demais vereadores

presentes que parabenizaram o Vereador Alessandro Macara pela iniciativa e

destacarama importância da criação do Centro Administrativo e a economia que

geraria em aluguéis, na comunicação, em combustível e carros públicos, além da

facilitação na tramitação das coisas. O Vereador André Trindade complementou

que os projetos importantes têm que ser pensados para os próximos trinta ou
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quarenta anos. Nãopara o imediatismo de alguns políticos. Acredita que a CEE traz

diálogo e pesquisas; que as vezes se vota um projeto de formaerrada pela falta de

discussão.

Comapalavra o Presidente que declarou instalada a CEE,cita
algumas propriedades da Prefeitura e disse que a escolha seria por imóvel que

atendesse às expectativas. Deliberou como primeira pessoa a ser ouvida o Sr.

Engenheiro Lanchoti em reuniãoa ser definida posteriormente pela CEE.
t

SEGUNDA REUNIÃO
Aosvinte e três dias do mês de março de dois mil e dezessete,

às 14:45 horas, na Sala de Comissões da Câmara Municipal de Ribeirão Preto,

reuniu-se esta CEE, para a oitiva do Sr. Ruy Salgado Secretário Municipal do

Planejamento e Gestão Pública, reunião que foi gravadae exibida ao vivo pela TV

Câmara. Contando com a presença do Sr. Ruy Salgado Secretário Municipal do

Planejamento e Gestão Pública, o Sr. Luiz Fernando representando o Vereador

Maurício Gasparini que justificou sua ausência e o Veador Paulinho Pereira,

justificaram sua ausência os Vereadores Maurício da Vila Abranchese Elizeu Rocha.

O Presidente Alessandro Maraca disse que esta CEE havia de

início sido direcionada para a Cianê e que posteriormente foram feitas visitas a

algumas áreas na cidade. Questionou o Secretário sobre a bandeira de um Centro

Administrativo, pensando naeficiência da coisa pública, que traria uma felicidade

para o cidadão estando todas as secretarias no mesmo local, para atendimento, bem
comoo aspecto da economia de R$ 5.000.000,00 por ano, gasto com aluguéis. Citou

o prédio da Secretaria da Fazenda na Rua Prudente de Morais, que a mesma

secretaria também alugou umprédio para servir de depósito, e também o Morro do

São Bento, onde funcionam as Secretarias de Planejamento, Educação e

Administração, num prédio antigo e com problemas de acessibilidade. Disse ainda,

das economias com combustível e vigilância, dentre outras questões.
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Emseguida perguntou: O executivo entendeesta necessidade
de implantação de um Centro Administrativo? O Secretário respondeu: Se a Câmara
é quem ecoa a voz do povo,essa questão é uma voz do povo sem dúvida, e é uma

preocupação do Governo Municipal, termos este Centro Administrativo, é

importante por todos os argumentos de racionalização e economia, é uma

prioridade para a Administração, só não é a primeira, tendo emvista a situação em

que se encontra a Prefeitura. Falta o Plano Diretor, que sem ele, não podemosvotar
a Lei de Uso e Ocupação doSolo, que está travando a cidade. Temos uma emenda

constitucional que nos obrigaaté o dia 30, entregarmos um Plano de Metas.Ribeirão
Preto faz parte de um sistema de cidades sustentáveis e também estamos

trabalhando imensamentepara isso. Nesse instante, toda capacidade intelectualestá
sendoutilizada para tais compromissos. Após cumpridos, nos voltaremospara esta

questão. Estamos pensandoe trabalhando juntos, Executivo e Legislativo.

O Presidente perguntou se o secretário teria alguma indicação
de local para o centro, que respondeu informando que tem uma diversidade de

locais, mais que no momento não seria prudente nomeá-los. O presidente então

apontou a Cianê - que possui dois acessos importantes, hoje em uma área

totalmente degradada, esquecida, que acaba criando um entrave para o progresso
daquela região. Disse ainda que, tem certeza de que a ida do Centro Administrativo

ajudaria muito o progresso daquela região. Com a informação de que a área tem

37.000 m?, e que necessitaríamos perto de 40.000 m?, e tem um empecilho,que seria

o tombamento- preservação do patrimônio histórico e arquitetônico. O Secretário

Respondeu: Que a questão poderia ser discutida, não como um entrave qualquer.
Um empreendimento desta ordem terá um impacto urbanístico e viário, levando

para o local todas as secretarias. E surge a questão porque não levar outros órgãos

juntos? A discussão do Centro é apenas ocerne da questão, mas o impacto social

leva a uma discussão muito maior.

O Presidente então informou que entende que a Prefeitura

passa por um momento financeiro muito difícil, porém, está trazendo algumas |CM.
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considerações financeiras para serem levadas em consideração, como a economia

de aluguéis, o que permitiria a prefeitura adquirir um financiamento junto ao

BNDES, que poderia ser um caminho e, que outro caminho seriam as parcerias

público-privadas, que têm muito interesse pelo entorno. O Secretário respondeu

que esta questão tem que ser discutida, não é a Secretaria de Planejamento ou o

Prefeito que decidirá sozinho. Quanto a construção, é uma construção que terá

eficiência e economia. Não foi feito ainda estes estudos. A possibilidade da parceria

público-privada em vários aspectos seria possível. Disse ainda que não existe uma

ideia que não possa ser melhorada com a participação popular. As situações não são >
de Governo e sim da Cidade.E irá ser feito isso, mas precisa vencer esta primeira

etapa, quea parte visível é financeira e a invisível é o descontrole da administração

e a surpresa que estamos tendo, é a massa de funcionários públicos que estão

ajudando nesta recuperação.
O Presidente perguntou se existiu uma assinatura de um

termo de compromisso da Prefeitura como Instituto Tecnológico, que foi solicitado
informaçõese a resposta recebida foi de que nada existiu. Essa situação existiu ou

não? O Secretário respondeu: Toda decisão é política, mas a ideia tem que ser

resgatada, na transição conversei com pessoas do Governo que mencionaram esta

tratativa, acho que podemos buscar não somente esta alternativa, mas também —

outras. Temos que nos preocupar com a qualificação da mão de obra. Fiquei

sabendo que este instituto ficou parado, mas vamos buscar.

O Sr. Marcos Antônio Bardella disse que tem uma área que

teria sido dada para a construção de um centro perto da rodoviária? O Secretário

respondeu: Esta colocação também é uma área possivel, e como já disse temos

muitas opções em Ribeirão Preto, a discussão é sobre o impacto urbanístico e não o

tamanho do local. O Presidente argumentou que esta área também tem 37.000 m?.

O Presidente questionou o Secretário sobre a informação queAepabipete do Prefeito teria que se mudar,o Secretário informou queo Prefeito está
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se mudando tendo em vista as goteiras e as condições do Palácio, que o gabinete
tem que sair de lá para que o Patrimônio possa ser restaurado.

O Presidente agradeceu a vinda do Secretário Sr. Ruy Salgado
e disse queesta CEE trabalhará junto com o Governopara resolvera questão, dentre
outras necessárias. E disse que nos próximos meses traria subsídios, ferramentas e

informações sobre o temae solicitou que qualquer novidade quanto ao temaseja
comunicada a CEE.

TERCEIRA REUNIÃO

Aos quatro dias do mês de maio de dois mil e dezessete, Às

dezesseis horas, reuniu-se na sala dos Vereadores do Plenário da Câmara Municipal
de Ribeirão Preto a CEE para Analisar a Necessidade de Implantação de um Centro

Administrativo na Município de Ribeirão Preto, no imóvel da antiga Cianê, sob a

Presidência do Vereador Alessandro Maraca, e membros os Vereadores Maurício

da Vila Abranches e Elizeu Rocha com a presença dos Vereadores Boni, Fabiano

Guimarães, Paulinho Pereira e Renato Zucoloto.

Esta reuniãose destinou a darciência de algumas respostas de
ofícios enviados por esta CEE, em especial os valores pagos pela Prefeitura à título

de aluguel; também para nomear o relator desta CEE e para deliberar sobre as

próximas ações.
Com a palavra o Presidente, sugeriu a oitiva de uma

construtora que já tenha construído um centro administrativo e também falou sobre

a experiência que teve na visita do Centro Administrativo de Jundiaí. Que existem

vários municípios do porte de Ribeirão que contam com centros administrativos e

que Ribeirão está ficando para trás, pagando altos preços de aluguéis, com as

secretarias dispersas e mal acomodadas. Com um Centro Administrativo, poderia
otimizar os trabalhos, centralizando a Guarda Municipal e economizando tempo e

dinheiro.
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Emseguida foi passado a palavra para o Ver. Elizeu Rocha,

que informou que conhece o Centro Administrativo da Cidade de Limeira, onde

funcionam todasas secretarias e departamentos da Prefeitura. Lá houvea utilização

de uma antiga fábrica de chapéus que foi reformada, adaptada para o

funcionamento do Centro Administrativo. Mencionou quea localização da Cianê é

muito boa para o funcionamento do centro e que o município gasta muito com

aluguéis e espera quea Prefeitura se sensibilize comainiciativa.
Os Vereadores Maurício da Vila Abranches, Boni, Renato

Zucoloto, Fabiano Guimarães e Paulinho Pereira falaram sobre a importância do

centro administrativo para Ribeirão e sobre a economia que proporcionaria.

Passado a palavra para o Presidente, que fez umaanálise da

importância do Centro Administrativo em todosos seus pontos e um breve resumo

daata anterior. Disse ainda que emvisita ao Centro Administrativo de Jundiaí, ficou

impressionado com o funcionamento da administração quandoela se centraliza em

um mesmo lugar. Informou que é um prédio onde funciona 80% dassecretarias e

que emboraseja um prédio da década de 80, tem uma arquitetura moderna, com

iluminação e ventilação próprias e naturais. Todasas secretarias ficam nos andares

do prédio e no último andar o gabinete do Prefeito. Na parte térrea, tem dois bancos,

serviços de lanchonetee fotografias, agência dos correios, cartório e algumas áreas

do Governo do Estado, facilitando o atendimento à população.

O Presidente ainda disse, que é necessário nomear o relator

desta CEE,e ficou decidido por unanimidade que será o Vereador Elizeu Rocha,

membro desta Comissão. Finalizando, o Presidente disse que foi oficiado à

Secretaria da Administração solicitando informações sobre os imóveis locados. E

obteve a resposta que a Prefeitura pretende devolver alguns imóveis abandonados

e que estão trazendo transtornos à população, como o Lar Santana,o prédio onde

funcionava o DER, os prédios da antiga CETERPentre outros. Sugeriu novamente

que fossem encontradas e ouvidas empresas que já fizeram a construção de centro

administrativo, para poder compartilhar experiência e obter mais informações, para
msm
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sugerir um modelo de PPP - através de concessão, que possam explorar os espaços
comuns, ou empresas que necessitam fazer compensações com a Prefeitura.

Relembrou a importância do projeto que não se vincula somente com a área do

Cianê, porque pode ter alguma empresa que tenha um outro local.

QUARTA REUNIÃO

Aos vinte e um dias do mês de junho de dois mil e dezessete,

às 10:32 hs, na Sala de Comissões da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, reuniu-

se a CEEpara analisar a necessidade de implantação de um Centro Administrativo

no município de Ribeirão Preto, no imóvel da Cianê, sob a presidência do Vereador

Alessandro Maraca com a presença do Vereador Maurício da Vila Abranches

membro desta CEE, do Sr. Fernando Junqueira representando a Associação dos

Arquitetos e Engenheiros de Ribeirão Preto, do Sr. Lanchoti e da Sr. Ângela ambos

representando a Secretaria do Planejamento de Ribeirão Preto e do Dr. Fernando

Ramos- servidor da Casa, para a oitiva do Sr. Araken Marinho e do Sr. Fernando

Maranha Peche, arquitetos do Centro Administrativo de Jundiaí.

O Presidente iniciou informando sobre a importância e a

economia que o Centro Administrativo traria para Ribeirão Preto, pois juntaria
todas as secretarias em um único complexo, diminuindo os gatos com telefonia,

transporte/logística e facilitará a comunicação entre as secretarias. Acrescentou que
a economia pode ser muito maior. Que o Paço Municipal de Jundiaí, que foi

implementado em 1986, com um projeto a frente do seu tempo, prezando a

eficiência de luminosidade e energética, sendo um local fresco e com

aproveitamento de luz e ventilação natural; é um complexo que possui várias

atividades públicas da Prefeitura, do Estado e as privadas que prestam serviços

públicos, como cartório, correios, bancos, etc. Disse ainda que hoje Ribeirão Preto

gasta mais de R$ 500.000,00 em aluguéis mensais, o que poderia ser revertido para
outras áreas. Acrescentou que o Secretário Ruy Salgado afirmou que o centroqCMR.P |

12)!
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administrativo é uma dascinco prioridades do Governo, mas que ainda não foi

estudada devidosuas atividades estarem voltadas ao Plano Diretor.

Com a Palavra o Sr. Fernando Junqueira ressaltou a

importância do Centro Administrativo para o município de Ribeirão Preto, mas que

precisará da união do setor público e privado para concretização dos projetos, que

há pessoas que somando força e competência podem contribuir para a consecução

de projetos, que tragam melhoras paraa cidade, que comocidadãoestásatisfeito de

poder cobrar os agentes públicos e tem a certeza de que ouvir as informações a

serem prestadas pelo Professor Araken será muito importante para o projeto.

O Presidente leu o curriculum do Sr. Araken, nascido em 1932,

que é arquiteto, professor no curso de Arquitetura da FAU, comescritório desde

1957, foi professor no Colégio Técnico de Edficações de Jundiaí, professor titular da

disciplina de projetos FAU/PUC, diretor da FAU/PUC, Diretor de Planejamento

da Prefeitura de Jundiaí, Coordenador de Projetos Especiais da Prefeitura de

Jundiaí, Secretário de Planejamento da Prefeitura de Campinas, executou 180

projetos de residências unifamiliares, edifícios de vários cursos da PUC de

Campinas, da Reitoria da PUC de Campinas e outras diversas.

Com a palavra o Sr. Araken,ressaltou que todos os projetos

que foram citados pelo Presidente desta CEE, foram concebidos por concurso, pois —

sempre lutou que os prédios fundamentais da cidade fossem sempre concursados e

não por amizade ou qualquer outro tipo de relacionamento. Com relação ao Projeto

Paço Municipal, informou que foi diretor de Planejamento do Governo André

Benassi, e recebeu dele a incumbência de pensar no Paço Municipal. Afirmou que
esta incumbência iniciou a pedido do Prefeito para que o Prof.” Araken contatasse

o arquiteto Oscar Niemeyer, momento em que o mesmo estava executandoo Projeto

do Memorial da América Latina e aproveitaram a proximidade das obras para fazer

o Paço Municipal. A obra do Paço Municipalfoi feita por concurso a pedido do

Professor Araken que largou o cargo da prefeitura, para poder participar do

concurso. Acrescentou o Professor que quandofoi realizado o concurso já havia o

Câmara Municipal de Ribeirão Preto
erônimo Gonçalves 1200 — Ribeirão Preto / SP — Caixa postal 315 — CEP 14010-040



13

Câmara Municipal de Ribeirão Preto
tado de São Paulo

local certo para a execução da obra, que é muito importante que Ribeirão pense
neste local.

Ainda com a palavra o Professor Araken, começou a explicar
como foi feito a escolha do local, que foi ponderado principalmente num local onde
a cidade pudesse ver o Paço e o Paço pudesse também visualizar a cidade.

Desapropriaram uma área da Companhia Paulista para que pudessem desenvolver
a cidade administrativa, levandopara lá por exemplo o Fórum Municipal, a Câmara

Municipal e áreas de apoio comoa Receita Federal, porque o Paço não vive sozinho.
Aopensar no Paço, precisavam fazer um prédio considerando o nascer e o por do
sol e foram estudadas as possibilidades do projeto, comodividir um prédioinicial
em2 prédios mais baixos, explicou que decidiram desnivelar os andares, de forma

espiral, em torno de uma área em que foi construída uma praça, e que assim,

utilizaram uma estrutura quevalorizasse a circulação deare luz. Explicou também

que as únicas áreas que decidiram porfechar seriam as destinadas aos Secretários,

pois são realizadas reuniões que precisam serprivativas e as demais deviriam estar

expostas. De qualquer lugar do Paço é possível ver os servidores trabalhando,
afirmou que no mesmo tempoera preciso pensar que a estrutura administrativa é

mutável, que assim, tiveram em mente um Projeto que adotassea flexibilização do

espaço. Em relação aos bancos, a estrutura de antigamente é muito diferente da

atual, pois antigamenteo cliente se dirigia ao banco para falar com seu gerente, mas
atualmente muita coisa se resolve no autoatendimento e assim, há uma série de
caixas eletrônicos; o velho armazém também tinha umaestrutura diferente que a do
supermercado hoje, que assim a arquitetura deve ser pensada, a modernidade deve

estar preparada para a mudança. Informou que o desafio mais sério acerca do

projeto original, foi a decisão do Prefeito, há cerca de 5 anos, em criar umasala de

decisões para reunir todosos secretários num local com uma forma de apresentar
os planos de casa secretaria em um painel montado com televisores, com imagens
acessíveis dos gabinetes que propiciasse fazer alterações ali mesmo, é preciso pensar
antes de tudo que o mundo está em movimento, que o projeto tem que levarisso |
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em consideração. Acrescentou que está apresentando um projeto de revisão da

praça localizada embaixo deste Paço, que poderiam ter uma praça de atendimento,

como o governo tem, onde as secretarias tenham locais de informações mais

precisas, que seria uma forma de agilizar o recebimento das informações, que no

térreo do Paço há bancos que pretendem leva-los para um anexo, de tal forma que

a entradae saída dos carros fortes fiquem no anexo do Paço, afastando o risco da

população e possibilitando trabalhar de forma mais otimizada a questão da

segurança.
Em matéria de restaurante o Professor informou que estão

repensando, pretendem ampliar o refeitório e instalar um restaurante ligando a

praça de entrada no Paço, ondeexiste inclusive as bandeiras e que possa sobreviver

também como restaurante aberto a população, já que o local é privilegiado do ponto
de vista de visão da cidade, estão projetando um estacionamento, que existem

detalhes que estão sendo executados, que nesta praça interna as questões cívicas

acontecemali, que o projeto pensou na flexibilidade, a vida mudae a arquitetura

precisa absorver tal fato. O Professor afirmou quevai deixar o material que é cópia
do projeto original do concurso de 1986. O Professor ainda acrescentou que os

programas anexos aos Paços mudaram muito, a exemplo da Câmara Municipal, que
ampliou um pouco e os Vereadores querem uma certa distância do Poder Executivo, —

que ali existia um espaço para escola dos filhos de servidores, que não foi

implementada, o almoxarifado cresceu, mas que sempre foi estudado o conforto

ambiental, feito pelo profissional Luiz Chicherchio.

O Presidente desta CEE com a palavra, afirmou que em

conversa com Sr. Lanchoti falaram acerca de que falta umareferência arquitetônica

para a Cidade de Ribeirão Preto, que há referências importantes no quarteirão
paulista, que a marca de Ribeirão acaba sendo oTeatro Pedro II, masfalta um prédio

que fosse visualizado da cidade com a eficiência energética de luz, entres outras

qualidades.

"|
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Passada a palavra para o Sr. Fernando, que indagou quantos

metros quadrados tem a obra e qual a área quefoi necessária para o Projeto todo. O

professor respondeu que cada faixa possui 10 metros e de pátio 15 metros,
totalizando 35mx50m e que o projeto todo foi cerca de 1 Alqueire, depois

compraram a área da Companhia Paulista, que posteriormente vários serviços

foram paraolocal, inclusive a associação dos servidores, Fórum, OAB, que agora
estão com a extensão com cerca de 10 Alqueires, pois o local foi se expandindo.

A Sr. Ângela, engenheira da Secretaria do Planejamento
solicitou informações da organização interna das secretarias, se foi pensado em um

espaço livre. O Professor respondeu que a organização interna ficou a cargo de cada

secretaria, em algumas delas tiveram que intervir, pois pretendiam fechar muito,

mas que a maior parte não fechoueficou visualizável.

O Presidente desta CEE afirmou que há serviços que não

precisam ir para o centro, pois já estão em prédios próprios, como a CODERP, que
estão bem acomodados. Disse ainda que no Paço o Prefeito consegue agendar
reuniões com os secretários em apenas 15 minutos.

O Professor acrescentou que devido ao barulho e ruídos, o

arquiteto Luiz Chicherchio colocou entresaslajes e vigas um absorvedor de ruídos,

e pendurado há umforro queé feito de placas de madeira cruzando de tal maneira

que o som entra, rebate e é absolvido, assim proporciona que as conversas não se

propaguem, diminuindo desta forma os ruídos.

O Sr. Lanchoti, arquiteto e urbanista da Secretaria de

Planejamento, indagouo quefoi utilizado para a absorção do ruído e se trabalharam

com a transposição vertical somente com rampas ou elevadores também? O

professor respondeu dizendo que foi lã de rocha e que trabalharam com elevadores

e escadas, que originalmente previram rampas que atravessavam o centro do

prédio, que não foram feitas, pois perceberam, que as rampas provisórias de metal

que haviam, as pessoas tinham receio de atravessá-las, assim tiraram as rampas e

deixaram escadas e como há elevadores, as pessoas com deficiência conseguem se

[ “EM
Câmara Municipal de Ribeirão Preto

(jon
JO

Av. Jerônimo Gonçalves 1200 — Ribeirão Preto / SP — Caixa postal 315 — CEP 14010-041



16

Câmara Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

locomover pelo Paço. Lanchoti afirmou que também é um grande defensor de

concurso e que não há área definida para instalação do centro em Ribeirão, e sim

áreas com potencial para recebereste centro, uma área na região nobre e a outra em

uma área mais antiga na Cianê e ainda uma outra área que não é possível

verticalização devido a uma restrição por conta do aeroporto, outra área é a da

Ceagesp, mas o acesso é complexo. Indagou o Sr. Lanchoti, dessas áreas todas, o

que seria mais positivo a verticalização ou a facilidade no acesso? Respondeu o

professor, que Ribeirão é outra cidade e assim, é preciso pensar na realidade da

cidade, é preciso mostrar que cada etapa foi estudada para aquele local, que assim,

há necessidade de se preocupar em compreender o programaea queesta servirá.

O Sr. Fernando Junqueira afirmou que Ribeirão está hoje com

aproximadamente 700 mil habitantes, com potencial de crescimento, que assim hoje

o queestá longe, amanhã pode estar perto, é preciso pensar para o futuro, queestá
maravilhado com o projeto do professor.

O Presidente desta CEE afirmou que há uma questão do

concreto utilizado, que tem uma função no acabamento que além de custar menos,
fez toda a diferença no prédio. Professor respondeu que decidiram por um
investimento durável, pois a tradição da coisa pública é que não se efetua

manutenção, e em estudo com o pessoal da estrutura foi decido pelo concreto “e

aparente que é uma peça resistente e com baixo custo. O professor acrescentou que
a cobertura foi muito importante, pois eles tinham o vão para cobrir de um lado

para outro e precisavam desol no jardim e ainda controlar a temperatura em dias

mais frios, pensaram em umaface em vidro, uma coberta e umapara a captação de

água, que foi utilizada a estrutura espacial, que depois foi utilizada no Anhembi, e

somente agora vão precisar fazer manutenção. O Ver. Maraca ainda perguntou se
há algo quefaria diferente se pudesse voltar no tempo? O professor respondeu que
a tendência de se querer pensar diferente é fato, mas que o que está lá permite que
as pessoas ainda tenham decisões sobre o espaço, não há engessamento, que cada
secretaria se organiza dentro do seu prédio.

Câmara Municipal de Ribeirão Preto
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O Dr. Fernando Ramos servidor da Casa, perguntou se

dentre os problemas encontrados, qual foi o de maior dificuldade que vivenciou na
época e se o município estava bem financeiramente na época. O Professor

respondeu que uma das coisas que ajudou muito na execução do projeto ser

executado fielmente foi uma grande briga com o Diretor de Obras, baseada nas

decisões do projeto, principalmente de como seria pagoe a tabela a ser utilizada

para pagamento dos honorários, que assim, após a briga o Diretor proibiu de
fiscalizar a obra, e um projeto deste dipo, não poderia deixar deser fiscalizado,até
porque contava com detalhes muitos diferentes. O diretor chegavaao local as 8:00

hs e assim, marcava com os mestres de obrasà 7:00 hs, assim foi criada umarelação
muito boae todos foram voltados a execução do projeto,a briga ajudou a

uma relação entre todos. CG.

QUINTA REUNIÃO
Aosvinte e um dias do mês de agosto de 2017,às 14:30 horas,

reuniu-se na Sala de Comissões da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, a CEE, cujo

objeto é Analisar a Necessidade de Implantação de um Centro Administrativo no

Município de Ribeirão preto, no Imóvel da antiga Cianê, sendo Presidente o

Vereador Alessandro Maraca e membros os VereadoresElizeu Rocha e Maurício da

Vila Abranches, contando com a presença do Presidente desta CEE, do Vereador

Maurício da Vila Abranches, da Assessora Kárila representando o Vereador Elizeu

Rocha que justificou sua ausência, do Assessor Rudeni Rossido, representando o

Ver. Maurício Gasparini e do Representante da Ordem dos Advogados do Brasil,

Dr. Roberto de Almeida Guimarães, para a oitiva do Engenheiro José Batista

Ferreira, diretor regional do SINDUSCON-SP.

Com a palavra o Presidente desta CEE, Ver. Alessandro

Maraca, reafirmou o compromisso desta Comissão com a cidade de Ribeirão Preto,

informou quea é gasto R$ 500.000,00 em aluguéis mensais. E com apenas 3 imóveis:

da Secretaria da Fazenda (Rua Lafaiete), Secretaria da Saúde (Rua Prudente de

Câmara Municipal de Ribeirão Preto
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Moraes) e o terceiro na Av. Francisco Junqueira onde era uma Igreja e funciona o

almoxarifado da Secretaria da Saúde, a prefeitura gasta em média 100 mil reais

mensais comesses aluguéis. Disse ainda que uma das saídas para a construção do

centro seria uma PPP, mas tem várias outras, inclusive financiar a obra com o valor

pago por aluguéis. Podeser contraído umalinha decrédito a fundo perdido que foi
disponibilizado em outra épocase Ribeirão não aproveitou.

Passado a palavra para o Vereador Maurício da Vila

Abranches, que ressaltou o alto valor pago em aluguéis pela Prefeitura, que com o

valor poderia se financiar a construção do centro e perguntou porque Ribeirão não

tem um prédio a altura da cidade para centralizar todos o departamento da

prefeitura e pediu o auxílio do Engenheiro Batista.

Com a palavra o Engenheiro Batista informou que já foi

funcionário público em Franca e que lá já tem seu Centro Administrativo. O

Presidente da CEE, pergunta se o engenheiro vê a possibilidade de Ribeirão receber

um centro administrativo, em resposta o depoente diz que mora em Ribeirão desde

1983, que dentro deste período tivemos nove administrações, e que é uma pena
Ribeirão não ter um centro administrativo. Mas que ele mesmo entregou aoPrefeito
enquantoele ainda era candidato um caderno de sugestões sobre a gestão da cidade,

que no primeiro item do rol de sugestões, está a construção da nova Prefeitura da O
cidade, elaborado após estudos do SINDUSCON (cópia entregue a comissão). Em

primeiro ponto,trata-se de uma sugestão para que se construa uma nova sede para
a Prefeitura, levando em consideração a necessidade de um prédio adequado para
acomodar todos os departamentos públicos municipais. Os prejuízos são enormes,
não só financeiros, mas de relacionamento e comunicação. O importante em uma
administração é o convívio, a conversa, pois é impossível governar sem interação.

Os prédios estão obsoletos, deteriorados, sem acesso adequado para pessoas com
deficiência. Hoje percebemos um certo distanciamento entre o executivo e o

legislativo, sendo que um tem que ouvir as palavras e sugestões do outro

representandoa população.
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O Presidente diz que como todos sabem, hoje o município tem
falta de recursos,e a administração está tentando sanaras dívidas e economizar. Foi

feito um corte de 50% no custeio, e 100% em investimentos, o que faz com que as

secretarias continuem com seus prédios cada vez mais deteriorados, sem

infraestrutura e acessibilidade. Por exemplo,se tivéssemoso centro administrativo,
deixaríamos de pagar aluguéis, que em algunscasos significa metade do orçamento
de duas secretarias (Esporte e Cultura). Pergunta ainda se o depoente vê

possibilidade na construção do Centro haver uma parceria pública privada ou

algum tipo de financiamento para a construção.
Em resposta o depoente diz que o mundo empresarial,

notadamente as grandes empresas, se posicionam favoráveis a PPP,pois trata-se de
umaparceria onde há a concessão de umaestrada, ou a concessão para construção
de um prédio e a Prefeitura vai pagar por isso durante muitos anos. Nesse caso, o

depoente não credita que isso seja possível por duas razões, primeiro porque a

Prefeitura tem recursos e também porque o custo ficará muito maior do que o

aluguel que está sendo pago e o prazo será muito longo. As concessões no Brasil,

acabam tendo as agências reguladoras, mas a cidade cresceu muito nas últimas

décadas e todo loteamento e condomínios aprovados tem uma reserva de 5% de

áreas públicas. Temos várias áreas públicas valiosas e sem utilização, inclusive na

zona sul e essas áreas institucionais de 5% praticamente não serão usadas. Temos

uma área ao lado da superintendência da CEF, um local altamente valioso, uma

outra área que passa de um alqueire e que tem um valor que pagaria pelo menos

1/3 desta construção. Temos também a pedreira Santa Luiza, que seria um parque,
mas está abandonado, cheio de mato e juntando bichos, e que tem dois subsolos

feitos e caberia umas três ou quatro torres para fazer um prédio. Poderiam ser
desafetados, justificando que do lado já tem o parque Maurílio Biagi e não precisaria
ficar com aquele. O recurso arrecadado serviria para fazer toda a fundação do

Prédio da Prefeitura. Assim, como esses dois exemplos, temos várias outras áreas

institucionais. Basta justificar com todos os “considerandos” nesessidios<que
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conseguiria autorizações devidas. Que essas áreas sejam avaliadas, vendidas e o

dinheiro vai para uma única conta que iria para a construção do novo prédio da

Prefeitura. Nestes últimos anos, tivemosvários prefeitos que nem conversavam com

seus secretários e isso é uma falha. Há várias cidades como Campinas, Franca,

Sorocaba e tantas outras que ficaram bem melhor administradas com a construção
do centro administrativo. Com certeza a cidade será muito melhor administrada

com a construção do centro. Assim, penso que com a venda dos imóveis recursos
nós teríamose seria uma ótima solução para o município de Ribeirão Preto.

Salientou o Presidente da CEE que essa ideia não havia sido

discutida ainda na Comissão, mas que poderia seranalisada.

Complementou ainda o depoente que, nofinal de 1988, início

de 1989, no Governo do Prefeito João Gilberto, houvea contratação de um escritório

de São Paulo do Henrique Cambiaguee tem um projeto de um prédio de 14 andares,

do lado ondefoi feito a ampliação da Câmara para a construção da nova Prefeitura.

Tem outros projetos elaborados, feitos pelo falecido arquiteto Barilari, que fez dois

projetos aqui no Ceagesp, que infelizmente nuncasaiu do papel.

O Ver. Presidente desta CEE, informou que o arquiteto
Lanchoti esteve em uma das reuniões anteriores e disse que seus alunos fizeram um

projeto, entregaram para a prefeita e este projeto desapareceu. E queo arquiteto que

trabalhou com o Niemayer, também fez um projeto a pedido do então Prefeito

Palocci e está sendo requisitado.
O depoente ainda informou que um economista,Secretário do

Planejamento, tentou fazer uma operação interligada com a Fundação Sinhá

Junqueira, de se antecipar a doação de área institucional para lá colocar o centro
administrativo e outra ideia, seria vender os prédios localizados na Av. Treze de

Maio que chega até perto da Av. João Bim. Acredito que faltou foi decisão política

com visão administrativa. O mais fácil é o projeto de execução. Os recursos também
são fáceis, e mais fácil ainda é o local.

|
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Em seguida o Presidente, diz que sobre as áreas, realmente

tem várias. Uma delas realmente seria a área anexa à Fundação Sinhá Junqueira.
Outras áreas seriam o prédio da Cianê, os barracões da CEAGESP. Àsáreas, sempre
tem osprós e contras. O Arquiteto Lanchoti, esteve aquie disse que a área do Sinhá

Junqueira seria inviável, pois não seria possível construir um prédio vertical, por
estarlocalizada em rota do aeroporto. O depoente acrescentou que quanto à Cianê,

entende que fica muito mais caro reformar do que construir. Com relação a área da
Sinhá Junqueira, entende que o prédio não necessita ser muito alto, três andares
estaria ótimo. Dessa maneira, em nada impediria a construção por estar em rota do

Aeroporto. Pode ser construído em forma de leque.

Em resposta ao vereador Maurício da Vila Abranches, que só

com a economia em aluguéis, na ordem de R$ 500.000,00 mensais, seria enorme,
afirmando que em 20 anos, teria recuperado todo o investimento. O depoente
responde falando que calcula-se o valor total da obra em 180 milhões entre

construção e equipamentos. Se venderem a pedreira abandonada a área ao lado da

Caixa, conseguiriam recursos volumosos.

O Presidente, completa dizendo que a Comissão já ouviu o

Secretário do Planejamento Dr. Rui Salgado e que ouvirá agora o novo Secretário
Dr. Ortega, que acaba de assumir a pasta em substituição ao Rui.

Em seguida a palavra passa ao Dr. Guimarães, que diz que a

OAB tem feito um grande esforço para fazer uma composição com a Administração
Pública, e como operador do direito, a Constituição Federal de 1988, costurou tudo

o que estamos fazendo hoje. O art. 37 prevê que a Administração Pública deva ser
eficiente. Temos muitas dificuldades em aprovar um projeto. Para se protocolar um

requerimento ou um recurso, há necessidade de se deslocaraté o Poupa Tempo. Se

tiver um centro administrativo, tudo será centralizado e facilitará a vida de todos os

munícipes. A PPP acontece no Brasil desde 1937, o modelo mais antigo e clássico

dela é o parcelamento do solo, porque antes as prefeituras eram..obrigadas...

desapropriar o imóvel para fazer o empreendimento social.
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Na sequência o Presidente pergunta ao engenheiro Batista,

qual o modelo ideal de umcentro administrativo? Em resposta, o depoente diz que

o ideal seria a construção em forma de um semicírculo, fatiado e em cadafatia seria

uma secretaria interligadas, entremeando as secretarias teria verde, para
economizar com ar condicionado. Isso é muito fácil, fazer estruturas pré-moldadas,

a parte mais larga seria o atendimento ao público e à medida quevai adentrando ao

topo do semicírculo vai diminuindo esses espaços e tendo os funcionários de

atendimentos, os diretores, os secretários e o prefeito ficaria no centro do

semicírculo.

O Presidente ainda acrescenta sobre a necessidade da

construção docentro e sobre a economiae agilidade que traria para a administração

e que nãoseria necessário mais o número de vigilantes para cobrir todos os prédios.

Assim, a Guarda Municipal poderia estar nas escolas e nos postos de saúde e não

teria mais que gastar a fortuna que se gasta em aluguéis.O depoente ainda disse,

que com toda certeza com toda essa economia, em 15 anos, a construção estaria

paga. Pergunta ainda o Presidente, quais as vantagens que o convidado vê em

termos de um centro administrativo e em que o SINDUSCON poderia auxiliar neste

caso. Em resposta o depoente diz, que poderia auxiliar na elaboração do projeto,

participando ativamente com o arquiteto contratado, para com experiência, traçar

um projeto bom e econômico. Quanto às vantagens, estas seriam enormes.

Economia com segurança, e com todos os itens que já discorremose principalmente,
Ribeirão Preto é a cidade principal da região metropolitana e não temos nenhuma

estrutura para receberprefeitos da região. Agora temos o Legislativo apontando

solução e com todasas entidades estamos alinhados nos diálogos, nesta proposta
de umacidade de vanguarda e qualquer assunto relacionadoa construção civil, me

mos,coloco à disposição para auxiliar. un
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SEXTA REUNIÃO

Aos três dias do mês de outubro de 2017, às 10:00 horas,

reuniu-se na Câmara Municipal de Ribeirão Preto, na Sala de Comissões desta Casa

de Leis, a CEE para Analisar a Necessidade de Implantação de um Centro

Administrativo no Município de Ribeirão Preto, no Imóvel da Antiga Cienê, por
meio da resolução nº 10/17, com a presença do Vereador Alessandro Maraca,

Presidente desta CEE, os membros Vereadores Elizeu Rocha assistido por sua

assessoria e Maurício da Vila Abranches para realizar a oitiva do Procurador

Coordenador da Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos Marcelo Rodrigues

Mazzei que justificou sua ausência e será ouvido em próxima oportunidade e o

Diretor da Fundação Educandário Cel. Quito Junqueira Wagner Chiodi.

O Presidente desta CEE, explanou a importância da

construção do centro administrativo e os valores que poderão ser economizados

com os aluguéis. Acrescentou que quando foi ouvido o Professor Araken, o mesmo

enfatizou sobre a sustentabilidade energética e a climatização natural e pouca
luminosidade artificial, pois a maior parte é feito por iluminação natural. A

construção do Centro Administrativo traria para Ribeirão um grande Poupa Tempo

Municipal, para melhor atender os munícipes. Ressalvou que em Ribeirão existem

três locais para instalação do centro: Cianê, que possui problemas relacionado pela

área de tombamento do patrimônio e principalmente se for um centro

administrativo vertical; Prédio da CEAGESP e a terceira área indicada pelo

arquiteto da prefeitura o Sr. Lanchoti, com concordância do presidente do

SINDUSCON, refere-se a área da Fundação Educandário com 37.000 m? patrimonial

e outra grande área aparentemente em comodato com área superior a 2.703.000 m?

que não englobaa área da prefeitura.
O Vereador Maurício da Vila Abranches enfatizou queatravés

desta CEE auxiliará o Poder Executivo no propósito que pelo menos há 30 anos

deveria ser realizado este centro com a redução de gastos e maior eficiência para a

própria população. O Presidente, concordou com o pensamento apresentadopelo...Cm)aCâmara Municipal de Ribeirão Preto
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vereador Maurício, destacando que a economia poderia ser revertida para outras

questões, tais como a manutençãoe segurança do Teatro de Arena, quese encontra

abandonado diferente de quando o presidente da CEE exercia a função de Secretário

da Cultura.

O convidado com a palavra destacou os 80 anosde existência

em 2018 do Educandário neste município, tendo origem com Sinhá Junqueira,
atualmente atendendo em período integral 700 crianças acrescidos outras 1.000

crianças em contra-turno, agindo com imparcialidade, provendo a educação com

qualidade. O presidente passou a foto dolocal para o convidado localizadoentre as

Av. Pachoal Inechi e Paris, que parte da área pertence ao Moura Lacerda e a

Fundação Educandário. Por sua vez, o convidado destacou que o Moura Lacerda

não se vincula a área apresentada, possuindo o Educandário área aproximada de

2.700.000m?, e o mapa apresentado possui duas irregularidades em que: a área

patrimonial apresentada não é da Prefeitura, pertence a Santa Casa de Misericórdia,

quea área daPrefeitura está na parte superior próximo a base do morro, em que foi
entregue na década de 80 pelos proprietários ao poder público como área

institucional, e a área apresentada como comodato não existe, porque é área

exclusivamente do Educandário, existindo tão somente como área de possível
comodato aquela entre a caixa d'água do poço artesiano da Prefeitura próximo ao

pé do morro.
O Presidente perguntou ao convidado se fora esta área já

mencionada, existe alguma outra área repassada para a prefeitura seja por
comodato. Em resposta o convidado disse quea prefeitura fez uma desapropriação
amigável que fica debaixo do linhão do Jd. Novo Mundo, relacionado ao

prolongamento da Av. Clóvis Bevilacqua. O Presidente pergunta se a Fundação
Educandário Quito Junqueira está providenciando alguma regularização que
envolva área com a prefeitura. O convidado destacou que a Fundação não está

tratando de regularização de área que envolva a Prefeitura; existindo até o início do

presente ano a transcrição e regularização da área apresentada conseguindo a
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erônimo Gonçalves 1200 — Ribeirão Preto / SP — Caixa postal 315 — CEP 14010-040

Câmara Municipal de Ribeirão Preto
24



tado de São Paulo
anuência de 163 proprietários confrontantes, agora com registro de matrícula e

pronto para desenvolvimento imobiliário. O vereador presidente perguntou se
existe alguma área fora desta mencionada entregue à prefeitura a título da dação
em pagamento, permuta, comodato ou outra forma de título deárea. O convidado
afirmouque existe em termos de desenvolvimento imobiliário a contrapartida legal
de área institucional de 5%, cerca de 120.000 m?, ressaltando que o Educandário tem
interesse em promover este desenvolvimento imobiliário justamente para dar
continuidade ao seu trabalho institucional inclusive para ampliar os projetos,
existindo o vazio urbano de mais de 2.000.000 m2 na região, e que existe a solicitação

porparte da Secretaria do Planejamento que esta contrapartida de 5% legal de área
institucional seja aglutinada somente em uma área para prover o centro
administrativo.

O Presidente indagou que pelo fato do Educandário se

manifestar favorável pelo desenvolvimento imobiliário se está aberto para realizar

a contrapartida com a prefeitura. O convidado afirmou que este percentual da área

legal institucional é destinado 5% e outras áreas previamente determinada, como

complexo viário, área verde em torno de 20% só basta negociar a forma de repasse
destas áreas e que está em fase de transição a expansão imobiliária, será

desenvolvido os estudos de impactos ambiental, diretrizes ambientais, máster

plano; comoa área está regularizada, nada impedea antecipação de recebimento

comoárea institucional, considerando a Lei Municipal 1242/01 que autorizou a

prefeitura receber está área para a criação do centro administrativo neste local. O

presidente ainda perguntou se algum representante da prefeitura ou secretário da

gestão atual procurou o convidado para conversar sobre esta questão da área ser

entregue ao poder público. O convidado afirmou que ocorreu uma reunião há cerca
de dois meses no Palácio Rio Branco com Nicanor Lopes,Rui Salgado, Manoel Jesus,
entre outros apresentandoa área regularizada, para criação do Centro, mas que não

teve nenhum posicionamento; diz da possibilidade de transformação do morro em

parque ecológico, que somente se encontram naárea das ideias, nada concretizado

. o Ei ns ros, del E
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ou formalizado no papel. O Presidente, perguntou se existe algum empecilho na

construção do centro em maneira vertical. O convidado afirmou que existe o

problema com a COMARpor força do aeroporto, existindo uma limitação de 03 ou

04 pavimentosdealtura.

SÉTIMA REUNIÃO

Aos trinta dias do mês de outubro de 2017, às 14:30 horas,

reuniu-se na Sala de Comissões da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, a CEE

constituída pelo Projeto Resolução 10/2017, cujo objeto é ANALISAR A

NECESSIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO ADMINISTRATIVO NO

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO, NO IMÓVEL DA ANTIGA CIANÊ, com a

presença do Presidente desta CEE Vereador Alessandro Maraca, do Vereador

Elizeu Rocha e Maurício da Vila Abranches - membros desta CEE e do Assessor

Rudnei Rossi representando o Vereador Maurício Gasparini, para a oitiva do Dr.

Edsom Ortega Marques, atual Secretário do Planejamento e Gestão Pública do

Município de Ribeirão Preto.

O Vereador Maraca, presidente desta CEE dá inicio ao

depoimento do convidado e pergunta quando ele assumiu a Secretaria do

Planejamento. O convidado responde que assumiu em agosto deste ano, mas que
antes de assumir, participou de um comitê que estuda a questão do Centro

Administrativo e esse é um assunto que tem muita importância e queele tem muito

interesse no trabalho desta Comissão. Disse ainda que o centro é uma prioridade

para o Prefeito e já é uma realidade para nosso município. O Prefeito já determinou

que seja formada uma comissão para dar andamento, bem como determinou que se

faça audiências públicas para ouvir a população sobre o assunto. Em seguida o

Vereador Maraca, disse que o Centro Administrativo vai trazer modernidade à

cidade, o acesso ao munícipe e a quem queira investir no município. Disse ainda

que conheceu um empresário que queria se instalar em Ribeirão e acabou

pOr falta de informações e que o Centro Administrativo ajudaria muito
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nesta questão e perguntou qual o grau de prioridade o projeto se encontra. Em

resposta o Secretário disse que esse projeto se encontra em primeiro nível de

prioridades. Por tudo isso quefoi colocado, como economia em diversos setores e

melhora na prestação de serviço o Prefeito está muito empenhado nesse projeto. A

prefeitura quer ouvir todas as opiniões sobre o assunto, principalmente os

servidores.O Vereador Maraca lembra queestá sendo estudadosvários imóveis da
cidade, comoo prédio da Cianê, a área que é anexa à Fundação Educandário e a dos

antigos galpões da CEAGESPnaavenida Bandeirantes. Pergunta se a Prefeitura já

tem algum lugar escolhido. Em resposta, o Secretário diz que já visitou

pessoalmente todas essas áreas e inúmeras outras e em breveserão divulgadasas
possíveis. E que a partir daí irão ouvir as pessoas e principalmente o que essa

comissão tenha apurado sobre essas áreas. Em seguida o Presidente desta CEE,

informa sobre a proposta que o diretor do SINDUSCON fez, em vender alguns
imóveis de propriedade da Prefeitura, em locais e metragem que dificilmente
serviriam para equipamentos públicos, comfim específico de angariar recursos para
a construção do Centro Administrativo. Em resposta o Secretário disse que o

Prefeito já nomeou uma Comissão de Patrimônio Imobiliário, quejá dispõe sobre a

avaliação de todas as propriedades do município e está fazendo estudo sobre

permutase venda com destinação certa também.

Em seguida o Vereador Elizeu Rocha, diz queentre as áreas,

tem a do Parque Roberto de Mello Genaro, que para sua reestruturação seria

necessário investimento alto, que no local caberiam3 torres de prédios. Perguntou
se seria possível vender ou permutar aquela área. Em resposta, o Secretário disse

que entende não ser possível para quem tem pressa, pois seria necessário ouvir
muitos setores e alterar destinações. Mas não pode perder de vista nenhuma

possibilidade.
O Presidente desta CEE diz que foi informado sobre a criação

de uma comissão gestora do patrimônio imobiliário do município, mas que ainda
nãose deu publicidade de quem seriam os membros. Em resposta o Secretário diz

| cMRP
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que foi publicado a Comissão, sendo o Presidente o Secretário da Fazenda. Assim o

Presidente solicita o envio da cópia deste documento a esta comissão. Em seguida

o depoente diz que sabe que, além de problemas financeiros, para viabilizar a

construção do centro, bem como outros projetos, o principal entrave são as

irregularidades nas escrituras, que deverão ser regularizadas para os imóveis serem

negociados. Com relação ao prédio da Cianê, o prédio perdeu as características que
levaram ao tombamento após o incêndio. O presidente indagou se no caso de se

fazer um Centro Administrativo provisório e diminuto, inviabilizaria a construção
de um Centro Administrativo moderno e definitivo. O Secretário respondeu ter

duas vertentes distintas, tem que resolver com muita urgência problemas de

algumas secretarias que não tem nenhumacondiçãode continuar funcionando, pois
tem problemas de acessibilidade, excesso de calor e outros estruturais graves, que

precisa atender melhor aos munícipes, aos servidores e aos empreendedores.
Vamos mudar algumas secretarias ainda esse ano, pelo prazo estimadodetrês anos,

até que o Centro Administrativo se concretize.

Por fim, o Presidente desta CEE explana queesteve no Centro

Administrativo de Jundiaí e conta sobre sua estrutura, fala sobre a economia que o

centro traria pra Ribeirão e a melhoria nas condições de trabalho dos servidores e

atendimento à população. —

IV. DA DOCUMENTAÇÃO ANEXA
Coma finalidade de instruir e melhor esclarecer os fatos que

envolvem o objeto desta CEE, compõem os autos da Comissão os seguintes
documentos:

- Ofícios emitidose recebidos por esta Comissão;

- Matérias Jornalísticas envolvendo o assunto estudado por
esta CEE;

- Mídias de DVD contendoa gravação das reuniões realizadas

pela Comissão.
“4|
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V. CONCLUSÃO PARCIAL

Considerando a publicação no último dia 06 de novembro, no
Diário Oficial de nosso Município do “COMITÊ DE COORDENAÇÃO PARA

ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA

MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO”,e, por entendemos salutar o envio de um
“Relatório Parcial” ao referido Comitê para contribuição de seus trabalhos, os

membros desta CEE concordaram com o fornecimento deste relatório ao

Coordenador de seus trabalhos - Dr.Edsom Ortega Marques, bem como pela

continuidadedas atividades desta Comissão Especial de Estudos, acompanhando o

desenrolar das ações e deliberações do Comitê do Executivo Municipal, para
juntada de informações relevantes nestes autos para posterior elaboração de um
Relatório Final mais aprofundado.

Acrescenta-se à justificativa da continuidade dos trabalhos
desta Comissão, a informação dada pelo Presidente desta CEE - vereador
Alessandro Maraca na presente data (16/11/2017), de que o empreendedor que
estava construindo um Centro Comercial, na área da antiga Cervejaria Antarctica,

entre a avenida Jerônimo Gonçalves e ruas Cel. Luiz da Cunha e Castro Alves, na
Vila Tibério, estaria disposto a dispor da área atual para empreender em outra

região da cidade, através de uma permuta ou parceria com o Executivo Municipal,

se tornando um local de extrema relevância e interesse para o objeto deste estudo.

Ante o exposto no presente relatório, mister se faz o

encaminhamento da presente matéria e os seguintes desdobramentos:

Esta Comissão promoveu 07 (sete) reuniões nas quais foi

proporcionado amplo debate e a livre exposição de fatos, ideias e análises de
documentose legislação, relativos ao objeto estudado.
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Foram realizadas oitivas de autoridades, profissionais da área

e de diversos convidados, também foram colhidos documentos, matérias e

publicações ao longo do desenvolvimento dos trabalhos.
Diante de todos os estudos desenvolvidosaté a presente data,

a conclusão que chegou esta Comissão é que há a necessidade inequívoca de

implantação de um Centro Administrativo no município de Ribeirão Preto,

independentemente do local, desde que sejam observados a economicidade, a

eficiência, a praticidade e a segurança de todos, trazendo adequação e modernidade

na estrutura física e administrativa aos servidores, munícipes e autoridades.

Ouvidos os Secretários de Planejamento e Gestão Pública,

signatários da pasta em março (Ruy Salgado) e em outubro (Edsom Ortega), ambos

afirmaram à esta Comissão que a implantação de um Centro Administrativo se

encontra em nível de destaque na gestão atual, corroborando com os motivos que
levaram à abertura desta CEE, notadamentequanto ao dispêndio atual em aluguéis,

telefonia, segurança, combustível e manutenção, e à morosidade burocrática atual

notrato processual e administrativo.

Os locais levantados por esta Comissão, que se mostram

propícios para a construção do CA,se dão pela seguinte ordem”:

1 - Área daantiga CIANÊ (Construção verticalizada)

Prós: localização privilegiada, revitalização e valorização de

todo o entorno; fácil acesso pelas avenidas Costae Silva e

Eduardo Andréa Matarazzo (Via Norte)

Contras: Tombamento definitivo pelo CONPPAC(com
publicação de Decreto do Prefeito Municipal no Diário

Oficial do Município), restringe construção - cujo projeto
deverá contemplar restauro e dimensionamento que
comporte o necessário

Sugestão: Interlocução com o Ministério Público buscando

cancelamento total ou parcial do tombamento dos prédios,
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considerando estado deplorável que se encontram
atualmente.

2 - Área da Fundação Educandário Cel. Quito Junqueira, de
acordo com a Lei Municipal nº 1.242/2001 (Construção
Horizontal em semicírculo, com limitação de pavimentos a

ser dada pelo CONAR)

Prós: ocupação de vazio urbano

Contras; Processo imobiliário da Fundação, que destinará

área institucional ainda em trâmite

Sugestão: Interlocução com Diretores da Fundação para
agilizar procedimentos para recebimento da áreae liberação

do empreendimento imobiliário, dentro dos termosda lei.

3- Galpões do antigo CEAGESP (Construção verticalizada)
Prós: localização privilegiada, revitalização e valorização de
todo o entorno; fácil acesso pelas avenidas Bandeirantes e

Patriarca

Contras: 1 - Tombamento pelo CONPPAC, restringe
construção - cujo projeto deverá contemplar restauro e

dimensionamento que comporte o necessário; 2 - Utilização

de um galpão pelo Banco de Alimentos; 3 - Um dos prédios
foi passado ao DAERP(autarquia municipal)
Sugestão:1 - Interlocução com o Ministério Público buscando
cancelamento total ou parcial do tombamento dos prédios,
considerando estado deplorável que se encontram

atualmente; 2 - Mudança delocal de funcionamento do
Banco de Alimentos; 3 - Interlocução com DAERPpar:

f

reverter propriedade do galpão.
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*Ressaltamos que não podem ser descartados outros imóveis

que venham a ser recebidos pelo município a título de

regularização / permuta/ parceria, desde que tenham dimensões mínimas para
alocação do Centro Administrativo, prevendo estacionamento de funcionários e

visitantes, notadamente quanto à área da antiga Cervejaria Antarctica.

Quese encaminhe o presente estudo- relatório - para auxílio

do Comitê instalado pelo Executivo Municipal que tem por finalidade a

estruturação do Centro Administrativo no município e a ser utilizado como base na

elaboração do Relatório Final oportunamente.

Ribeirão Preto, 16 de no à de 2017

ÀNR
dh dio

trício da Vila Abranches
Membro
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