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* Câmara Municipal de Ribeirão Preto
Estado de io Paulo

RELATÓRIO FINAL DA

COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS

“CRIADA PARA TRATAR SOBRE A

OCUPAÇÃOE DESTINAÇÃO DO LAR SANTANA”

|. RESUMODA CEE

A Câmara Municipal de Ribeirão Preto aprovou na sassãoordinária do dia 13

de março de 2018 o Requerimento nº 1.327 de autoria do vereador Alessandro
Maraca, requerendo a constituição de Comissão Especial de Estudos para “TRATAR

SOBRE A OCUPAÇÃOE DESTINAÇÃODO LAR SANTANA”, cujo documento deu

origem aoProjeto do Resolução nº 33/2018 que também teve a sua aprovação no
Plenário desta Casa, tendo sido consequentemente publicado no Diário Oficial do

Município de 06/04/2018 a Resolução nº 32 de 04/04/2018 - nomeando os seguintes
vereadores para composição da referida Comissão: Alossandro Maraca (MDB), Elizeu
Rocha (PP) e André Trindade (DEM)

O requerimento para a constituição da CEE lovou em consideração:

+ Durante o ano de2017 (dias 16 de fevereiro, 05 de abril e 29 de maio)
foram realizadas audiências públicas e reuniões para tratar sobre

destinaçãooocupação do espaço popularmente conhecido como “Lar

Santana” localizado na Rua Conselheiro Dantasnº 984, não apenas
pela relevância e priviógio quanto a localização, mas também pola

proeminência histórica, cultura!e arquitetônica do ambiente;
+ Durante a realização da audiência pública do dia 29/05/2017, promovida

nesta Casa de Leis, o assossor da Casa Civ, representando no ato o

Secretário Nicanor Lopes, afirmou aos presentes que o Poder Público

Municipal daria ocupaçãoao imóvel com Departamentos da Secretaria
da Saúdeepela Administração Regional da Vita Tibério, informações
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ehE Câmara Municipal de Ribeirão Preto

essas que constavam também no Ofício 4191/17-CC, assinado pelo

Secretário de Governo e da Casa Civi, destacando no momento quea
Secretaria da Saúde possuía técnicos que certamente resultariam em
celeridadeno processo para reforma e ocupação, além da economia ao

erário público que seria proporcionado, considerando que aluguéis
deixariam dosor pagos em breve;

* Abandonodo prédio;

* Resposta recebida de nosso Requerimento nº 000206 (06/02/2018)

sobre a ocupação do referido imóvel, tendo nos sido enviada a

informaçãode que: "A ocupação do prédio, tendo em vista os custos

com reforma e restauração, está em processo de análise pela Secretaria

de Planejamento e Gestão Pública, visando ao melhor aproveitamento

com menos dispêndio. Tão logo haja decisão a respeito, será

“comunicado ao Nobre Vereador”;

* E publicação na imprensa (Jomal “Tribuna” 13/03/18) de que a

Secretaria da Saúde teria des

ocupado por outros setores e departamentos,
Instalada aos 18 (dezoito) dias do mêsde abril de 2018, seus membros

deliboraram pela Presidência da Comissão o vereador Alessandro Maraca.

Os membros desta CEE nãose furtaram em agir, dentro de seus limites legais,
“em apurar os fatos, fiscalizar a coisa pública, promover diligência “in loco”, convidar

ido do Lar Santana, queo prédio seria

o profissionais e servidores e de requisitar documentose informações acerca do Prédio

em questão. [Ten
|

1. DOS FATOS E DESENVOLVIMENTOS Un

Osprincipais motivos que ensejaram a abertura desta CEE foram o abandono

“do prédio — com os consequentes riscos do deterioração e invasão, promessas pelo

Poder Executivo de ocupação não cumpridas e em cumprimento à prerrogativa

fiscalizatória que é competência privativa deste Legislativo Municipal na fiscalização

patrimonial do Município. Acrescentando-se ainda o fato do referido prédio ter sido

tombado como patrimônio municipal desde 2015 (Lei 13.432/15)
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48/04/2011

Instalação e oliva: Marcelo Gouveia do Araújo - Professor, Historiadore
Engenheiro Civil e

Associação Amigos do Arquivo.
sos do Paiva Faleiros Neto - Profossor e Presidente da

Os membros deliberam pola Presidência da Comissão pelo vereador

Alessandro Maraca.
É ressaltada a proeminência histórica, cultural e arquitetônica do prédio onde

funcionavao LarSantanaodo seu potencial para utilização com finalidade histórica e

cultural, tal comoocupação pelo Arquivo Público e pelo Museu da Imagem e do Som

da cidado, mediante algumas reformas e adequações,
É destacado também, a economia com aluguéis que seria gerada aos cofres

públicos com a ocupaçãodo prédio por órgãos como Secretaria da Saúde e Arquivo

Público, bem comoda possibilidade de utilização do recursos daLei Rouanet/PROAC

para reforma do local através do associações, comoa "Amigosdo Arquivo

13/08/2018:
Oltiva: Jalrnei César Caparelli - Chefe do Museu da Imagem e do Som e

Sandra Firmino Abdala - Chofo do Divisão de Patrimônio Cultural,

É reportado pelo Chefe do MIS o interesso como local prioritário o prédio do

Lar Santana para ocupação do referido Museu, e da buscaporparceiros para reforma

do local para tal intento.

A Chefe de Divisão de Patrimônio Cultural expõe a importância do MIS, do

Arquivo Público e pela Secretaria da Educação para ações educacionais, atuando

também no contratumo escolar. ————

061021201
º

Diligência ao prédio do "Lar Santana! ,
Constatado “in loco” o abando do prédio, com mato alto, sujeira, peças

sanitárias vandalizadas, partes hidráulicas e elétricas furtadas, trazendo aparente

degradação do tempo e deterioração do imóvel em comparação à situação que se

encontrava no início do ano do 2017.
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4 Câmara Municipal de Ribeirão Preto
11/03/2019:

Oitva: Isabella Carvalho Pessott- Secrotária Municipal da Cultura

É corroboradopela Secretária da Culturaaideiajá relatada em outras reuniões
desta Comissão que o prédio do Lar Santana tonha alguma ocupação com o cunho

culuralieducacional, considerando a sua história. Destaca ainda que, faco a

necessidadede alto investimento para restauro e adequações que pormitiam a

ocupação pelo MIS e pelo Arquivo Público- mesmo com o apoio da Associação

Amigos do Arquivo,oedificio tem tido a sua ocupação dificultada, quo talvoz outra

ocupação cultural poderia já ser um início para à sua utlização pela sociedade,

mesmo que por etapasimódulos.ASecretaria também relata ter clência do furto de fos e do desabamento de

parte do telhado. Indagada sobre a responsabilidade sobreoprédio,é relatado que
ainda não foi atribuída a sua destinação, quo a Pasta aguarda defmição pela

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Pública. Finaliza ressaltando que à

possiblidade do restauro do localpela Secretaria da Cultura6inviávelpela ifculdade
técnica financeira, que só se vablizaria atravésde Parcerias

O Presidente da Comissão, vereador Alessandro Maraca lamenta a ausência

do Secretário de Planejamento que fora convidado para paricipar desta reunião.

apesar do convite ter sido enviado com grande antecedência.
O Professor Marcelo Gouveiade Araujoexplica que a Associação Amigos do

Arquivo possui projeto para buscar recursos do PROACpararestauro, mas que não
foram apresentados justamente porfalta do dofinição pela Secretaria deE
quantoà utilização doprédio.

Auto6/2019:

Gestão Pública Edsom Ortega Marques.

Resolução nº 21 de 31/05/2019 - vide requerimento nº 3.083de 21/05/2019,

autor: vereador Alessandro Maraca, Presidente da CEE.

O vereador Alessandro Maraca justifica a convocação tendo em vista que até

a presente data não foi possível medianto convites, a oitiva do Secretário Municipal

de Planejamento e Gestão Pública pela Comissão Especial de Estudos criadapela
Resolução nº 32/2018 para “tratar sobre a ocupação e destinação do Lar Santana”:
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que o tempoe o descaso vêm causando sérios prejuizos ao erário público, pela

deterioração do prédio de localização privilegiada à rua Conselheiro Dantas, nº 984,

entre as RuasConselheiro Saraiva, AuroraoJorge Lobato, no bairro Vila Tibério; e

que se tratar de importante patrimônio pela proeminência histórica, cultura! e

arquitetônica do ambiente, em um ambiente constituído por 7.825m? de terreno e

1.303 mê de área construída,

Duranto a Sossão Extraordinária, o Secretário de Planejamento é indagado

pelo Presidente da CEEquanto ao não cumprimento da promessa feita pela Prefeitura

em audiência pública realizada em 2017 pela ocupação do prédio e se há alguma

determinação para ocupação do prédio. O Secretário explica que trabalha com várias

hipóteses de ocupação, mas que todas dependem da viabilização de recursos
financeiros para promoveras reformas necessárias, que estaria também em busca de
Parceria Público Privada para tanto, que em algumas semanas já estaria

apresentando estudo ao Prefeito e consequentemente à esta Casa. O Secretário

assume ainda que não possui sequer orçamento para promovera reforma do local.
O Presidente da CEE, Alessandro Maraca, registra a intenção de viabilização

de recursos pela Loi Rouanet pela Associação Amigosdo Arquivo e da necessidade

do utilização daquele espaço como centro cultural e contemplativo, com

apresentações e exposições, como o Projeto Café com Chorinho.

O vercador Renato Zucoloto ressalta quea Profeitura Municipal não pode
utilizar a falta de recursos financeiros como justificativa pelo abandono depróprios
municipais.

DOS OFÍCIOS E DOCUMENTOS

Diversos foram os requerimentos e ofícios emitidos, os quais fazem parte dos

processos desta Comissão.

Destacamos os seguintes:

- Requerimento nº 2.010 do 10/04/2018, requerendo implantação
URGENTEde VIGILÂNCIA 24 HORASnoLar Santana, buscando resguardar o
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referido patrimôni

prédio.
público e evitar invasõesaté a data da ofotiva ocupação do

Como resposta, a Superintendente da Guarda Civil Municipal informou que não
havia efetivo suficiente para permanecor24 horasno imóvel, mas que asatenções
para o local soriam redobradas, com maior presença de GCMnas imediações.

- Requerimento nº 4.456de 16/08/2018, requorendo plantas arquitotônicas
e projetos do Lar Santana.

Juntamente com os documentos solicitados, recebemosdo Chefo da Divisão

de Projetos de Obras Públicas da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão
Pública, a informação de que as árcas arborizadas poderiam ser adaptadas para o

uso como pracalsistema de lazer público; queopátio apresenta potencial paisagístico
para eventos esporádicos como feiras e festivais; e ainda de que há espaço suficiente

para implantação de edificações anexadas destinadas a equipamentos públicos.

Compõem os autos da Comissão ainda, osseguintes documentos:

- Algumas Matérias Jomalísticas envolvendoo assunto estudado por esta CEE;

- Mídias de DVDcontendo a gravação das reuniões realizadas pela Comissão;

CONCLUSÃO

Com a devida concordância dos demais membros desta Comissão Especial de
Estudos, avocamos para nós,além da Presidência, a Relatoria dos trabalhos, com o

que, passamos a exporo quo segue:
Além das oitivas de autoridadese de convidados envolvidos comaquestão e

ainda, das diligências no local, esta Comissão também colheu documentosao longo
do desenvolvimento dosseus trabalhos.

Câmara Municipal do Riboirão Preto
Ay. Jerônimo Gonçalves 1200 - Ribeirão Preto ( SP — Calxa Postal 315 - CEP 14010-040



sertg A sa Lam«3 Câmara Municipal de Ribeirão Preto
Diante de todos os estudos desenvolvidos, constatou-se que a omissão

administrativa e lotargia para adotar ações cfetivas polo Poder Executivo, podem
culminar com prejuizos ao patrimônio público.

Vejamos:

1) Ausência de vigilância patrimonial no local 24 horas, que culminam com

invasões, depredaçõesofurtos;
2) Falta de açõesde zeladoria que culminam no evidente abandono do imóvel:

frequente constatação de matoato, xo e entulho nas suas áreas internas
e extemas que propiciam o surgimento de insetos e roedores nocivos à

saúde pública; danosfisicos à estrutura que vão se acumulando, tais como
portão quebrado, janelas abertas, desabamento do tolhadoe forros;além
da exposição e fácil acesso às partes eléticas e hidráulicas que foram

furtadas e danificadas.

3) Indefinição quanto à responsabilidado sobre a posse do imóvel.

Além dos fatos acima elencados, destacamos o desdém com q

Secretarias vêm lidando quanto à importância histórica, cultural e arquitetônica do

local, haja vista tantas promessas formais de breve ocupação nunca cumpridas,e
ainda, pelo descaso do Secretário de Planejamento e Gestão Pública — que foi

identificado como responsável pela destinação do Lar Santana, em comparecer (ou
se fazer representado) nas reuniões promovidas poresta Comissão - apesardos

até que fomos

compelidos a convocá-lo em Sessão Extraordinária nosta Casa no úlimo dia 11 de
junho, onde ouvimos mais uma promessa não cumprida: de que em algumas
semanas” estaria nos apresentando estudos para ocupação e viabilização de

diversos Convites quo lho foram enviados e nenhum atendid

recursos.
Frisa-so que, desde o início de 2017 temos acompanhado de perto o imbróglio

que se formousobre a destinação e ocupação do prédio, quando então promovemos
diversas audiências públicas para ouvir a população, técnicos o autoridades sobre o

assunto; nãoera a nossa intenção promover a abertura de uma Comissão Especial
deEstudos, haja vista que o PodorExecutivo Municipal manifestou formalmente em

audiência pública que se daria em breve a ocupação por Departamentos da Secretaria
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da Saúdee pela Administração Regional da Vila Tibério,até que fomos surpreendidos
por meio de entrevista na imprensa do quo a Secretaria da Saúde teria "desistido do
Lar Santana” e que outros setores deveriam ser transferidos para o local, mas que
ainda dependertam do análisos.Énotória a depredação do local, o Administrador Público doveriazelar pela
coisa pública, que é o bem do povo. Além dadegradação, destacamosa economia

quo poderia sor geradaao erário público- considerando que aluguéis deixariam de
ser pagos; eoalcance social da devida ocupação, seja com serviços públicos da

administração direta, seja por meio do Terceiro Setor.

Durante as audiências públicas o reuniões da Comissão, diversas foram as
sugestões de ocupação do prédi

- Ocupação por entidades do Terceiro Setor (manifestaram interesse:
Casa do Maçom, Fundação Cruz Azul de São Paulo, Grupo de Apoio e incentivo
à Adoção de Ribeirão Preto, Circulo Operário de Vila Tibério e Loja Maçônica
Estrefa D'Oeste)

- Funcionamento do Museu da Imagemedo Som de Ribeirão Preto;
- Arquivo Público Histórico;
- Administração Regional da VilaTibério;
- Sade da Associação de Moradores da Vila Tibério e Adjacênçias; o- Unidade de Saúde da Família; emnr
- Creche;
- ETEC - Escola Técnica Estadual ou Municipal;
= Centro Cultural com exposições e apresentações de rodas de sambae—

de chorinho;
- Escola de Artes;
- PROCON;

- Defensoria Pública;
- Guarda Civil Metropolitana;
- Secretaria Municipal de Infraestrutura;
- Sededos Conselhosde Assistência Social, do Idoso e da Criança o do

Adolescente.

Câmara Municipal doRibeirão Preto
Av. Jerônimo Gonçalves 1200 — Riboirão Preta SP - Caixa Postal 315 — CEP 14010-040 '

8



ses a “a a ERR?£=3 Câmara Municipal de Ribeirão Preto
Diante de tantas sugestõese manifestações e das dimensões do prédio do Lar

Santana, várias seriam as possibilidades de uso misto, que diminuiriam os
investimentos da Prefeitura Municipal para restauro, considerando a possibilidade de
parcerias e ainda de recursos advindos pela Lei Rouanet. No entanto,a inércia do
Poder Executivo Municipal agravaasituação estrutural, encarecendoedificultandoa
sua devida ocupação . propiciando o surgimento de novo espaço público municipal
deteriorado e gerador de transtornose desvalorização da sua região, tal comoa
CIANÊe osgalpões da CEAGESP localizados na avenida Bandeirantes.

DOS ENCAMINHAMENTOSE DESDOBRAMENTOS

Assim, tendo em vista as constatações feitas poresta Comissão Especial do
Estudos, diante dafalta dezelo com a coisa pública, deve-se encaminhar cópia do

presente relatório conforme segue:

1) Prefeitura Municipal de Riboirão Proto, indicando as seguintes
providências:

1) Vigilância 24 horasno local;

1) Manutenção continuados serviçosde zeladoria (corte de mato, poda
de árvorese limpezadasáreas intenasfextemas);

Hl) Ações preventivas e corretivas quanto ao risco de colapso na
estrutura física do imóvel;

Iv)—Priorização de definição quanto à destinação e ocupação doLar
Santana;

V)—Roformairestauro imediata doprédio.

stóri Público Estadual, para conhecimento.
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Ada Estado de S; Paulo

Estas são as razões conclusivas que fundamentam o respectivo RELATÓRIO
FINALque, apósserapresentado ao Douto Plonário desta Egrégia Casa de Leis, seja
remetido aos órgãos e setoros citados anteriormente.

Ribeirão Preto, 19 de novembyo de 2019

Vereador Elizou Rocha
Membro
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