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DA CRIAÇÃO DA CPI

Criada por Ato da Presidência da Câmara Municipal de Ribeirão Preto nº
86/20, disponibilizado no Diário Oficial do Município do dia 10 de março
de 2020, decorrente do Requerimento nº 1.866/2020, formulado pelo
vereador Boni e outros com a finalidade de apurar eventuais práticas
ilegais cometidas contra a fazenda municipal por alteração da lei
12.730/12, cujo teor transcrevemos:

CONSTITUI A COMISSÃO PARLAMENTAR
DE INQUÉRITO - CPI, PARA APURAR
EVENTUAIS PRÁTICAS ILEGAIS
COMETIDAS CONTRA A FAZENDA
MUNICIPAL POR ALTERAÇÃO DA LEI
12.730/12

SENHOR PRESIDENTE,

Apresentamos à consideração da Casa o
seguinte:

CONSIDERANDO que esta Casa, no
exercício constitucional do Poder fiscalizatório, averiguou por meio das
respostas de vários requerimentos aprovados, notadamente a reposta ao
requerimento 11/20;

CONSIDERANDO que apesar da reposta ao
referido requerimento se evidencia uma suposta perda de receita por
parte do Município; Wi
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CONSIDERANDO ainda que apesar das
respostas do mesmo requerimento, existe uma suposta perda do controle
das normas de segurança que existia na lei 12.730 /12 regulamentava;

CONSIDERANDO ser imprescindível o
aprofundamento investigativo dos acontecimentos por meio dos
instrumentos contidos no art. 32 da Lei Orgânica do Município,
apresento o quanto seque: e RF

I DOS REQUISITOS DACPI qOA1.1 DO FATO CERTO: Rub, ASA
Para Apurar Eventuais Práticas Ilegais

cometidas contra a Fazenda Municipal por alteração dalei 12.730 /12:
NÚMERO DE MEMBROS:

A presente Comissão Parlamentar de
Inquérito será composta por 3 (três) vereadores, indicados nos termos
regimentais.

1.3- DO PRAZO DETERMINADO:

A presente Comissão Parlamentar de
Inquérito terá o prazo de duração, após a instalação, de 120 (cento e
vinte), prorrogáveis nos termos regimentais.

- DAS PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS

Requerimento 11/2020 e a respectiva
resposta disponível.

1.4- DAS PROVAS A SEREM
CONSTITUÍDAS

Todas em direito admitidas, notadamente
testemunhal, pericial, documental e principalmente aquelas contidas no
art. 32 da Lei Orgânica do Município.

Il - CONCLUSÃO

Ante o acima exposto REQUER com
fundamento na Constituição Federal, na lei Orgânica do Município, no
Regimento Interno desta Egrégia Casa de Leis que, se proceda a
CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUERITO C.P.I.
PARA APURAR A POSSIBILIDADE DE EVENTUAIS PRÁTICAS ILEGAIS
COMETIDAS CONTRA A SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL POR
ALTERAÇÃO DALEI 12.730/12 Ny

Sala das Sessões, 5 de março de 2020
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BONI

VEREADOR - REDE
1 - INTRODUÇÃO

Encerramos os trabalhos com a convicção
do dever cumprido, pois a finalidade principal foi atingida, qual seja,
investigamos se houve práticas ilegais cometidas contra a Secretaria da
Fazenda Municipal por alteração dalei 12.730/12.

Observe-se que os trabalhos da CPI foram
com base na apuração dos fatos, análise documental e de oitivas.

2 - DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS

A CPI realizou reuniões para traçar
estratégias para cumprir o objetivo da CPI. Entendemos que seria
necessário fazer oitiva de servidores.

Decidiu-se inicialmente os nomes a serem
ouvidos: Hamilton Iamamulla, Marcos Furquim, Dorival Carlos Oliveira,
Silvia Aparecida Cerutti de Oliveira, Rene Artur Scatena, Nicanor Antônio
Lopes, Manuel de Jesus Gonçalves, Lucimar Matiello.

3 - DAS OITIVAS

Todas as pessoas ouvidas, foram compromissadas na
forma da legislação vigente.

No dia 03 de junho de 2020, ocorreu a primeira oitiva no
Plenário da Câmara Municipal, onde foram ouvidos na forma presencial
dois servidores, Srs. Marcos Furquim e Dorival Carlos Oliveira.

O Sr. Marcos Furquim disse que ocupa o cargo de Diretor
de Tributos Mobiliários e confessa sua publicação e atua como
Coordenador da SPPU - Supervisão de Proteção à Paisagem Urbana, que
é órgão especifico para fiscalizar a aplicação da lei da cidade limpa.
Informou que todo painel publicitário precisa pedir uma autorização da
Prefeitura Municipal para poder instalá-lo, pois será analisado se
preencheas exigências da lei, como proximidades de outros painéis, local
etc.

Informou quem em Ribeirão Preto tem mais de 300 painéis
instalados que são fiscalizados pela SPPUefiscalização Fazendária que
controle da taxa de publicidade.
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Indagado sobre eventual existência de irregularidade no
painel, informou que os fiscais notificam a empresa para solucionar o
problema ou proceder a sua retirada. Ficando sob a responsabilidade
desses agentes aplicar essas penalidades.

A SPPU - Supervisão de Proteção à Paisagem Urbana e a
Secretaria da Fazenda têm a função de dar pareceres sobrealei da cidade
Limpa.

Indagado sobre a segunda lei que alterou a lei da Cidade
de Limpa, disse que teve conhecimento depois de aprovado, pois não
tramitou dentro da Secretaria da Fazenda.

Disse que não deu parecer na lei que alterou a mudança
da lei cidade limpa.

Indagado sobre os painéis de frente para as rodovias,
informou que a Prefeitura arrecadava antes da mudança sobre eles,
recebendo os que estão nas margens das rodovias de frente a uma vicinal
e para a Rodovia. Mas com a mudança somente aqueles que tem frente
para a rodovia, deixaram de ter autuação, arrecadação que antes
possuía.

Como não houve estudo de impacto financeiro, em cima
da lei que mudou a lei da cidade limpa não pode informar se houve perda
ou não de receita sobre esses painéis de frente para a Rodovia.

Os painéis das rodovias sempre foram fiscalizados pelos
agentes da SPPU, A taxa de publicidade é de competência de outra
fiscalização.

Diz que a SPPU, quando estão irregulares os painéis nas
rodovias, fazia notificação sem saber informar os números das
notificações.

Esses processos administrativos com a mudança da lei
foram julgados pela lei anterior.

A fiscalização dos painéis de frente para as Rodovias, com
a mudança da lei, a Prefeitura não tem mais competência para fiscalizar,
passando para as empresas que controlam as rodovias (concessionárias)
bem como em relação as normas de segurança de instalação.

Indagado sobre a existência de audiências públicas sobre
a mudança da lei cidade limpa, informou que não havia ninguém da
SPPU.

Em seguida, foi ouvido o Sr. Dorival Carlos Oliveira que
exerce o cargo de Assessor Jurídico Tributário na Secretaria da Fazenda.

CM.R.P.
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Questionado informou que é de responsabilidade da SPPU
a fiscalização que está ligada à Secretaria da Fazenda.

Informou que todo painel precisa de autorização da SPPU
para ser instalado, onde são examinadas todas as exigências da lei para
deferir sua instalação.

Havendo irregularidades nos painéis, informou que é
enviada notificação para retificar, se for possível, quando não, é
notificado para remover o painel.

Quando não é removido, a Prefeitura Municipal ajuíza
ação para que o Judiciário determine a sua retirada.

Informou que a Secretaria da Fazenda não emitiu parecer
nos dois processos que alteraram a lei da cidade limpa, pelo menos ele
não deu nenhum parecer.

Informou que não teve participação no projeto da lei cidade
limpa e que teve conhecimento depois da entrada em vigor das leis que
alteraram a Lei da cidade limpa.

Declarou que na última alteração da lei cidade limpa não
houve perda de receita.

Que mesmo com a mudança da lei, a SPPU continua
fiscalizando os painéis nas rodovias e que, antes da mudança da lei, os
painéis instalados nas margens de rodovia em área urbanizadas pagavam
pela publicidade.

Com a mudança da lei eles continuam pagando as taxas
de publicidade dos painéis às margens da rodovia, se tiver rua é
fiscalizado pela SPPU e, se não tiver, não é fiscalizado, pois não é mais
considerado anúncio pela última alteração dalei.

Depois em 08 de junho foi ouvido o secretário da Fazenda,
Sr. Manuel de Jesus Gonçalves, de forma remota. Informou que todos os
painéis para serem instalados precisam de autorização da SPPU.

Todos os painéis precisam atender às exigências da
legislação para conseguir a autorização e posteriormente o mesmo órgão
faz a fiscalização.

A fiscalização possui 3 fiscais, com 3 regiões para atuar e
cada um possui um veículo da prefeitura para esse serviço. Atuam
normalmente por denúncia ou por observação dofiscal.

O Imposto arrecadado por serviço - ISS, custeia todas as
posturas e todasas fiscalizações.



Informou que, uma vez feita a denúncia o fiscal vai ao
local, detectandoa irregularidade, notifica para saná-la em 30 dias e, não
sendo regularizado é emitida a multa.

Toda vez que alguém entra com o pedido é paga umaúnica
taxa pela instalação para conseguir o CADAN e depois os tributos
inerentes a publicidade.

Não soube informar quantos procedimentos cobrando
existem em andamento.

Criticou o fato urbanístico estar na Secretaria da Fazenda,
pois deveria estar na Secretaria do Planejamento e não na Secretaria da
Fazenda.

Indagado sobre a função de dar pareceres quando envolve
a lei da Cidade Limpa diz que é uma das funções Secretaria da Fazenda.

Em relação a lei 14.393 disse não teve nenhuma
participação dos técnicos ou do próprio Secretário da Fazenda dando
informações.

Disse que teve conhecimento que essas mudanças foram
sugestões de 18 ou 19 vereadores que encaminharam ao Prefeito uma
minuta da lei, dizendo ser uma “informação de bastidores”, não oficial.

Informou que o Prefeito não o procurou para conversar
sobre as mudanças da lei e que a mudança da lei gerou grande prejuízo
no Código de postura municipal, mas na área financeira não houve perda
de receita.

Se multa é perda de receita, se não há fiscalização, houve
sim perda de receita.

Disse que existem 27 outdoors que não são mais
fiscalizados pela SPPU nas rodovias, pois essa lei tirou o poder de autuar
aqueles painéis, mas o mobiliário urbano continua a cobrar o ISS.

Disse que toda polêmica começou com uma empresa,
questionando que a SPPU estava criando problemas para instalar os
painéis nas proximidades da rodovia. A empresa citava a lei Estadual em
seu favor sobre as não exigências da lei da Cidade Limpa naquela área.

Houve alguma dificuldade de entendimentos e veio então
a lei que mudou a lei Cidade Limpa. Esclareceu que área Urbanizada é
um local que tem ruas aplicando-se o Código de Posturas.

A Secretaria da Fazenda entendia que em todas vias que
passam pela cidade poderia interferir, mas essa lei mudou textualmente
essa interpretação. emostcmsCM RP.aAlo



Nas rodovias José Fregonesi e a Antônio Duarte Nogueira,
mesmo com a mudança da lei, continua a ser cobrado o ISS dos painéis,
mas não cobra o CADANe deixou de fiscalizar as posturas bem como a
segurança de instalação desses painéis.

Antes da mudança da lei os painéis irregulares foram
notificados para se adequarem à legislação e com a mudança da lei, a
Secretaria da Fazenda deixou de fiscalizar, passando para o
Departamento de Estradas de Rodagem — DER- fiscalizar.

Diz que a lei que alterou não acarretou prejuízo tributário
mas perdeu a arrecadação da taxa, porém não gasta com a fiscalização
desses painéis.

Esclareceu também que o Secretário do Planejamento
Edson Ortega lhe informou que não deu parecer nas leis que alteraram a
Cidade Limpa.

Sobre as audiências públicas que disse que não foi
convidado e que não mandou nenhum servidor da Secretaria da Fazenda
a esses eventos.

Disse ao final que não aconteceu prejuízo tributário com a
mudança da lei Cidade Limpa.

Na sequência, foi ouvido o servidor Hamilton Iamamulla,
Diretor de Tributos de Mobiliário da Secretaria da Fazenda que informou
que a Supervisão de Proteção à Paisagem Urbana - SPPU é responsável
pela fiscalização da lei cidade Limpa que, todo painel precisa de
autorização para sua instalação.

Que sua diretoria está vinculada a arrecadação das taxas
de publicidade.

Que existem 13 empresas cadastradas com painéis de
publicidade em nossa cidade e que algumas não estão mais ativas.

Existe uma regra geral onde um setor da Secretaria da
Fazenda assessora o outro com a lei da Cidade Limpa, assim os anúncios
ficaram sujeitas ao CADANeessas informações são migradas ao sistema
tributário e a regra de publicidade vem dessas informações.

Uma empresa com irregularidades será intimada para
adequação e não sabe informar o número de processos em andamento
por irregularidades, pois seu setor não tem nada a ver com as multas que
são geradas pela SPPU.



Que não teve conhecimento prévio e não deu parecer nalei
que alterou a Cidade Limpa sobre os painéis às margens da rodovia, pois
não tramitou no seu departamento.

Em relação a taxa não houve perda com a mudança da lei
14.393/2019, mas em relação as posturas houve impacto.

Numa área de rodovia na zona urbanizada um painel gera
R$ 70,00 por mês de taxa de publicidade.

Que a lei que alterou a Cidade Limpa não deixou de
arrecadar as taxas de publicidades nos painéis nas rodovias, pois não
interfere na lei tributária.

Mesmo não tendo CADAN elas estão sujeitas as taxas de
publicidades.

Não soube responder sobre quem tem responsabilidade
civil desses painéis bem como sobre os procedimentos administrativos
que existiam antes da mudançae ainda quem vai fiscalizar esses painéis
com a entrada em vigor da lei que alterou a Cidade Limpa

Sobre as audiências públicas disse que não se recorda se
foi chamado a participar.

Sobre as empresas publicitárias cadastradas, informou
que já ocorreram a vendas e não soube informar quais e quantas, bem
como se possuíam dividas e qual foi a destinação desses débitos.

Finalmente concluiu respondendo que essas leis que
alteraram a Cidade Limpa não foram benéficas em termos tributários,ela
dificulta a fiscalização.

Já no dia 26 de junho foram ouvidas 3 servidoras,
iniciando-se pela Sra. Silvia Aparecida Cerutti de Oliveira que é
Coordenadora de Fiscalização na SPPU.

Afirmou que foi a Supervisão de Proteção à Paisagem
Urbana - SPPU, criada pela lei da Cidade Limpa que ficou responsável
pela fiscalização.

Todos os anúncios de Ribeirão Preto ficam sob a
fiscalização desse setor, em relação ao regramento da paisagem do
município, na forma que são instalados.

Sabe que existe a taxa de publicidade, mas não sabe seu
valor.

Que no município tem 405 conjuntos autorizados até o
mês de junho e 7 conjuntos pendentes de autorização.



Queafiscalização também examina o terreno, onde está o
outdoor, que deve estar limpo e ter calçadas. Não estando de acordo com
a lei, é emitida notificação para regularizar para depois emitir a multa

O valor da Multa por irregularidade é de R$ 10.665,20.
O CADAN é renovado anualmente e se uma empresa tem

anúncios irregulares só consegue renovar os anúncios regulares, os
irregulares não, mas a empresa precisa estar regular, de acordo com a
lei.

Não teve conhecimento prévio das duas leis que alteraram
a Cidade Limpa e não esteve presente nas audiências públicas dessas leis
também.

Sobre a primeira lei disse que a alteração, na visão técnica
dela, abriu algumas oportunidades que a lei não possuía, como por
exemplo instalar alguns painéis em algumas avenidas que antes era
proibido.

Informou ainda que deveria ficar como estava na lei
anterior.

Indagada sobre a mudança da responsabilidade da
empresa e do proprietário do terreno, achou positiva a mudança pois
ambos são responsáveis pelas irregularidades.

Indagada sobre a questão fiscal, esclareceu que é autuada
a empresa que explora a atividade, porém essa autuação, não alcança o
proprietário.

Os painéis da Avenida Maurílio Biagi, antes da primeira
alteração alguns tinham CADAN, outros não (sendo a maioria) e, esses
estão com processo judicial para regularização.

Todas essas ilegalidades, por estarem instalados na área
de preservação, ficaram dentro da lei, regulares.

Em várias fotos, projetadas durante a CPI, na Rodovia
Antônio Duarte Nogueira, onde seguindo a lei da Cidade Limpa sem
alteração, por estar na adjacência da rodovia com marginal, estariam
irregulares, na estrutura de sua elaboração, na distância entre um painel
e o outro.

Mostrado outro painel sem a marginal ao lado da rodovia.
Perguntado sobre a análise dela da lei sem alteração, disse que estaria
irregular em razão da sua estrutura, distanciamento.

Quando indagada sobre a mesma análise, nos mesmo
painéis, porém com a fiscalização com a mudança da lei, com marginal

mienten,
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paralela a rodovia ela faria a notificação, ela disse que houve uma
restrição e ela poderia fiscalizar mas precisaria verificar.

Quando mostrado o mesmo painel sem a marginal na
rodovia, disse que não poderia fiscalizar pela mudança da lei
(14.393/19).

A fiscalização vendo a irregularidade, não pode autuar
mais.

Disse que se houve venda de uma empresa e ela possuía
débitos, a atual continua a responder.

Em sequência foi ouvida a fiscal Sra. Sonia Maria Stefaneli
Supervisora da Cidade Limpa era fiscal de IPTU e foi para a SPPU.

Indagada sobre as mudanças da lei Cidade Limpa e que
ficou aos cuidados da Secretaria da Fazenda, mas é atribuído ao órgão
da SPPU a fiscalização.

Indagada sobre a existência de uma taxa de fiscalização,
disse que sabe que existe, mas não sabe dizer valor.

Disse que a cidade tem 405 outdoors autorizados e 7 que
estão pendentes de análise.

Que quando fiscalizam os painéis, também é examinado o
terreno (limpo, roçado e fazem medição do terreno e do painel)

Estando irregular notificam a empresa e o proprietário do
terreno porele ser corresponsável.

Informou que para instalar os painéis é necessária
autorização e é renovada anualmente.

Esclareceu que se instalado irregularmente, a fiscalização
notifica para regularizar ou remover. Diz que esse painel não consegue
ter CADAN.

Se a empresa tiver outros painéis, ele renova os regulares.
A primeira lei, ela teve conhecimento prévio, já a segunda

ficou sabendo pela imprensa. Indagada se teve conhecimento de
audiências públicas e se participou delas, respondeu que não.

Indagada sobre as alterações da lei cidade limpa, diz que
não viu com o positiva, mas não quis colocar o motivo desse
posicionamento.

Diz que achou ótimo colocar o proprietário como
corresponsável pelas penalidades, mas que a notificação é feita aos dois,
mas a autuação é feita só a empresa.



Informou que o valor da penalidade R$ 10.675,20.

Indagada sobre uma fiscalização feita por ela, sem a
mudança da lei Cidade Limpa, os painéis das Avenidas Maurilio Biagi e
Carlos Consoni, estavam ilegais por não ter CADAN, por terem instalados
sem autorização, possuindo ação no judiciário e procedimento
administrativo.

Com a primeira mudança da lei 14.247, não legalizou
aqueles painéis daquelas avenidas.

Foram apresentados slides projetados durante a CPI, na
Rodovia Antônio Duarte Nogueira, onde seguindo a lei da Cidade Limpa
sem alteração, por estar na adjacência da rodovia com marginal,
encontrou irregularidades de estrutura e na distância de painéis.

Depois exibido sem a pista marginal, disse que tem
irregularidades na estrutura, distância de painéis.

Pedida então, a mesma análise com a segunda alteração
da Lei, disse que a primeira situação por ter via marginal, ela fiscalizaria
e notificaria já o segundo painel, por não ter via marginal, não poderia
fiscalizar e notificar.

Disse que em nossa cidade tem 9 empresas regulares.
E por último foi ouvida a terceira fiscal a Sra. Lucimar

Matiello.

Disse que existe uma taxa para fiscalizar paga pelas
empresas, mas não sabe o seu valor.

Que a fiscalização dos painéis, envolve a análise do terreno
também.

Enquanto entra com o pedido de CADAN, o outdoor não
pode estar instalado, sem a autorização e, verificando isso, eles notificam
a empresa.

O CADAN é renovado anualmente.

Informou que não teve conhecimento prévio das duas
alterações e não ficou sabendo se teve audiência pública das referidas
leis.

Indagada sobre a avaliação técnica das duas leis que
mudaram a Cidade Limpa, disse que em relação à distância dos painéis,
foram boas.



Que em relação aos painéis das rodovias, não foram boas
as mudanças.

Disse que achou bom o proprietário ser corresponsável
com a empresa de painéis e que se detectado uma irregularidade só é
autuada a empresa e não o proprietário.

Indagada sobre uma fiscalização feita por ela, sem a
mudança da lei Cidade Limpa, os painéis das Avenidas Maurilio Biagi e
Carlos Consoni, estavam ilegais, em razão do distanciamento das áreas
de APP por não ter CADAN, por terem instalados sem autorização,
possuindo ação no judiciário e procedimento administrativo.

Como a primeira mudança, que diminui a distância das
áreas de APP, tornaram-se legais

Foram apresentados slides projetados durante a CPI, na
Rodovia Antônio Duarte Nogueira, onde seguindo a lei da cidade Limpa
sem alteração, por estar na adjacência da rodovia com marginal,
encontrou irregularidades de estrutura, tamanho maior e a distância
entre os painéis e faria notificação.

Depois exibida, outra foto sem a pista marginal, disse que
tem irregularidades na estrutura, distância de painéis, mas não poderia
autuar.

Foi pedido então a mesma análise com a segunda
alteração. Disse que a primeira situação por ter via marginal, ela
fiscalizaria e não poderia notificar já o segundo painel, por não ter via
marginal, não poderia fiscalizar e notificar.

No dia 29 de julho foi ouvido o Secretário da Casa Civil, Sr.
Nicanor Lopes que acumulava o cargo de Secretário de Governo e também
o Assessor de Gabinete da Casa Civil, Sr. Rene Artur Scatena.

Iniciou com a oitiva remota do Sr. Nicanor.

Disse inicialmente sobre a Lei 12.730/2012 (Cidade
Limpa) foi muito drástica, necessária e importante, mas poderia ter sido
implantada com mais espaço

Sobre as duas leis alteraram a Lei Cidade Limpa, a Lei
14.247/2018 e a Lei 14.393/2019, afirmou que, começou em 2017, com
um Projeto de Lei da Comissão de Comunicação composta pelos
vereadores Maraca, Paulo Modas e alguém que não se lembrava, a
Comissão de Constituição e Justiça (C.C.J.) barrou.

Em seguida receberam uma Indicação em outubro de 2017
e em 2018 receberam um Requerimento de Indicação assinado por 16
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vereadores, pedindo a mudança da Lei, apresentando um anteprojeto de
Lei.

Foi montado um expediente que tramitou por várias
Secretarias: Planejamento, Meio Ambiente, Obras Públicas, TRANSERP,
Fazenda e Negócios Jurídicos, com a finalidade de atender o Legislativo
(3 projetos do Legislativo), na intenção de corrigir o “artigo” e que não
possível por Decreto.

Disse, também, que recebeu vários vereadores, inclusive o
então Presidente da Câmara, Lincoln Fernandes.

Foi apresentada uma nova Indicação, assinada por ampla
maioria do Legislativo, que tramitou novamente pelas Secretarias, então
foi enviado o Projeto 156 à Câmara e foi aprovado.

Os dois Projetos são do Executivo, mas foram gestados,
elaborados com todas as Audiências Públicas feitas pelo Legislativo.

Disse que teve conhecimento prévio dessas Leis (Projetos)
e quais vereadores a propuseram e que tudo passa pela Casa Civil e que
vários vereadores as propuseram, que nos anais da Câmara deve haver
essa informação com a assinatura dos vereadores, o primeiro teve 16
assinaturas e o segundo 18 ou 19.

Sobre os pareceres técnicos para a elaboração da Lei, disse
tramitaram pelas Secretarias do Planejamento, Meio Ambiente, Obras
Públicas, TRANSERP, Fazenda e Negócios Jurídicos, com parecer
favorável da Secretaria dos Negócios Jurídicos.

Indagado sobre qual secretaria é responsável pela Lei
Cidade Limpa, disse que a Prefeitura como um todo tem que seguir a Lei,
quem fiscaliza é a Secretaria da Fazendae que não sabe se a Fiscalização
Geral pode autuar.

Perguntado sobre a Supervisão de Proteção da Paisagem
Urbana (S.P.P.U.), disse que não conhece

Questionado se houve um estudo sobre o impacto
financeiro desses projetos antes de serem enviados para a Câmara
Municipal, respondeu que, com certeza a Secretaria da Fazenda fez isso
e que não houve prejuízo segundo resposta a um requerimento do próprio
vereador Boni.

Sobre estudo ambiental (paisagismo) na elaboração, disse
que sim, pois passou pela Secretaria do Meio Ambiente e que tem todos
os pareceres técnicos das Secretarias envolvidas, sendo o último parecer
favorável o da Secretaria dos Negócios Jurídicos, tanto no primeiro
projeto quanto no segundo.



Indagado se depois da Lei 14.247/2018 ter entrado em
vigor ocorreu alguma mudança referente aos Painéis Publicitários da
Avenida Maurilio Biagi, respondeu que não sabe porque não é sua função
nem da Casa Civil, isso compete às Secretarias responsáveis.

E sobre as mudanças apósa Lei 14.393/2019 ter entrado
em vigor, referente aos Painéis que estavam nas Rodovias Antônio Duarte
Nogueira e José Fregonezi, disse que tem é que não houve prejuízo ao
erário.

Perguntado se o Poder Executivo tinha conhecimento de
ações judiciais e procedimentos administrativos sobre infrações antes de
entrarem em vigor as alterações.

Respondeu que sim, tinha porque era de competência do
setor responsável. Multas, talvez até na Dívida Ativa, mas sabia sim.

O Executivo sabia qual o valor desses processos?

Não, minuciosamente não.

Indagado se, depois de aprovada a Lei, o que aconteceu
com esses processos administrativos. Afirmou que não sabe, se eram só
desse governo ou de anteriores.

O vereador Boni, através do Requerimento 5351/2019,
solicitou informações sobre vários Painéis Publicitários (outdoors),
recebeu resposta assinada pelo Sr. Nicanor, dizendo que os aspectos
questionados no requerimento foram objeto de audiências públicas
cabíveis aos esclarecimentos em questão. Questionado sobre quem foi o
representante do Executivo nessas audiências.

Respondeu que não sabe e quer deixar claro que o Projeto
era do Legislativo e que as audiências foram feitas pelo Legislativo.

Indagado se tinha conhecimento que com a alteração da
Lei 12.730/2012, cerca de 90% dos Painéis Publicitários que estavam
irregulares passaram a estar regulares, segundo os fiscais e
coordenadoresde fiscais.

Respondeu que houve audiências públicas, o projeto foi
aprovado 2 vezes pelo Legislativo e se houver algo errado, pensa que deve
ser encaminhada uma nova Indicação para o Executivo. “Minha função é
política, não sou fiscal Fazendário, não técnico, minha função é política
nesse relacionamento do Executivo com o Legislativo”, afirmou.

Finalizando, foi perguntado sobre como ficariam os
processos administrativos em andamento, em torno de milhões de reais,
sendo que com a alteração da Lei os processos perdem o objeto, segundo
os fiscais Fazendários. Rae
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Respondeu: “Não tenho nada a opinar, é um setor que não
é subordinado a mim, é uma indagação que deve ser feita à Secretaria da
Fazenda e Secretaria de Negócios Jurídicos. Minha função é política.

Encerrando foi ouvido o Sr. Rene Artur Scatena.
Questionado se teve conhecimento sobre o impacto que a Lei
12.730/2012 (Cidade Limpa) causou, principalmente ao comércio que
não teve conhecimento sobre o impacto.

Sobre as duas Leis que alteraram a Lei Cidade Limpa,foi
indagado se sabe quem foi o autor dessas proposituras.

Disse que faz a tramitação de assuntos, requerimentos
entre a Câmara e a Prefeitura, chegaram indicações e requerimentos
sobre o tema, foram discutidos, foi confeccionado o projeto e enviado à
Câmara para votação.

Perguntado por qual setor elaboraria essa Lei.

Afirmou que se o projeto é criado pelo Executivo, ele passa
pelas pastas que têm relação com o tema, primeiramente pela Secretaria
relacionada, depois pelos Negócios Jurídicos, volta à Casa Civil que tem
um departamento legislativo (ASTEL), é confeccionado, colhida a
assinatura do Prefeito e enviado à Câmara. No caso da Lei Cidade Limpa,
provavelmente passou por mais de uma pasta, Planejamento, Transerp,
Secretaria da Fazenda, Meio Ambiente, Negócios Jurídicos, depois voltou
à Casa Civil.

Questionado se participou de alguma reunião do Executivo
com algum vereador sobre informações da Lei Cidade Limpa, por conta
de alguma irregularidade.

Respondeu que não se recorda, especificamente desse
tema, se houve reuniões.

4- DOS OFÍCIOS RESPONDIDOS

O oficio 01/2020 dessa CPI, que foram REQUERIDOS os
pareceres técnicos que embasaram a elaboração dos dois projetos de lei

que alteraram a Cidade Limpa e, a cópia dos projetos de indicação dos
vereadores para alterar a mesmalei.

Referido ofício foi respondido pelo Secretário da Casa
Civil, onde informou que no primeiro projeto de alteração, foram
encaminhadas sugestões por um grupo de vereadores e que o executivo
encampou.



Foi enviado junto com esse ofício, datado de 11 de
outubro de 2017, assinado pelos vereadores Orlando Pesoti, André
Trindade, Alessandro Maraca e Paulo Modas.

Foi respondido ainda que foi aprovado na Câmara dos
Vereadores por maioria absoluta.

Em relação ao segundo projeto de alteração da lei da
cidade limpa, por solicitação das Câmara Municipal, “capitaneada” pelo
vereador Orlando Pesoti, foi encaminhado o PL 208 /19 que também foi
aprovado por maioria absoluta.

Foi anexada uma fotocópia do Expediente Interno
002/18, em relação a primeira lei de alterou a lei da Cidade Limpa,
assinado pelas Supervisoras Silvia Oliveira, Lucimar Matiello, Rui Abbad
da Supervisão de Proteção à Paisagem Urbana - SPPU e pelo Diretor do
Departamento de Tributos Imobiliários Marcos Furquim, onde
resumidamente manifestaram sobre a minuta de projeto da lei que faria
a segunda alteração na lei da cidade limpa, alertaram uma preocupação
sobre a redação do art. 7º que colocaria sem regramento a Paisagem
Urbana do Município, não indica órgão algum da Administração para
autorizar a instalação e quem irá realizar a fiscalização.

Alertaram que essa mudança iria subtrair do Município
o exercício do poder de polícia e que eventual aprovação da proposta
apresentada a eles, “joga por terra os objetivos a que se destina a lei
12.730/2012”.

Terminaram dizendo “não se vislumbra óbice algum
quanto à eventual aprovação”.

Foi anexado também pela Prefeitura E.I. 02/18, firmado
pelo Sr. Dorival Oliveira, Assessor Jurídico Tributário sobre a primeira
proposta de alteração, ressaltou de positivo a mudança da introdução da
figura do responsável solidário e ratificou as razões do E.I de lavra das
supervisoras.

Juntado também a E.I. 79/17 da lavra das supervisoras
Silvia Oliveira e Lucimar Matiello onde manifestaram sobre o projeto de
lei, visando a alteração onde elas reiteraram as críticas feitas a minuta
anteriormente.

O diretor de urbanismo, Sr. Lanchoti, também
manifestou sobre a primeira alteração, dizendo ser positiva e não tendo
nada a opor ou comentar, conforme fotocópia juntada pelo referido ofício.EMRP|imfig,
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Juntada também, cópia da ata da audiência pública,
presidida pelo vereador Gasparini em 09 de abril 2018 e juntado o pedido
do vereador Trindade ao Sr. Prefeito para incluir os Estádios no inciso XI,
artigo 7º.

Juntado também um projeto de indicação nº 586
assinado por vários vereadores em 13/12/218 que propõe nova alteração
na lei da cidade limpa, onde foi aprovado. O Executivo enviado à câmara
municipal o projeto de lei 116 acatando a indicação cuja audiência
pública, foi comprovado no ofício em 04/06/18.

Juntada cópia do projeto de lei que foi protocolado em
19/08/19 que recebeu o número 156/19 onde altera novamente a lei da
Cidade Limpa do artigo 7º e inclusão do Inciso XIV.

Anexou cópia da ata de audiência realizada no dia
02/09/19 cuja solicitação foi feita ao coordenador Legislativo em
22/08/19 para realizá-la e publicado no diário oficial em 23/08/19.

Esse projeto foi aprovado e recebeu a lei o número
14.393/19.

Como nesse ofício não foi atendido em relação a lei
14.393/19 notadamente o envio dos pareceres e a cópia do projeto de
indicação, foi enviado novo ofício, 02/19, em 13 de agosto último
solicitando novamente essa remessa.

Foi recebido o ofício 190/20 em 28 de agosto juntando
todo o expediente interno sobre a alteração da lei. Inicia com documento
datado de 12 de dezembro 2017 ondetraz vários documentos já anexados
ao ofício anteriormente citado.

Mas nada foi anexado frente ao pedido do ofício, ou seja,
esclarecer sobre os pareceres da última alteração lei 14.393/19.

5- CONCLUSÃO

As conclusões de uma CPI não têm como objetivo e não
traz uma punição.

Trata-se de trabalho legislativo de investigação.
Foram coletadas evidências e apurados indícios, de como

ocorreram as alterações na lei da Cidade Limpa.

Acredita-se que os dados aqui reunidos podem servir de
informação para a sociedade e demais pessoas interessadas em analisar
a forma que foi conduzida a alteração da lei da cidade limpa.



Acreditamos na decisão a ser aprovada e executada pelo
que foi apurado na presente investigação.

Nos chamou a atenção ao longo dessa investigação:
a) Ocorreram duas alterações na lei cidade limpa nesse

governo Municipal:

Lei nº 14.247/2018
Lei nº 14.393/2019
a) A primeira teve pareceres da Supervisão de Proteção à

Paisagem Urbana - SPPU, manifestações essas que ao final, não fizeram
objeções na aprovação, mas, fizeram algumas ressalvas:

a.1) Que os artigos 2º e 5º representavam “verdadeiro
retrocesso”

a.2) Que o art. 7º, da lei 12.740/12, com a nova redação
dada a ele, trazia muita preocupação, pois “o elemento aqui tratado, será
colocado na paisagem urbana do Município sem regramento algum, no
que diz respeito aos objetivos, as diretrizes e as estratégias definidas pela
legislação vigente”.

a.3) E ressaltam que eles reconhecem que a legislação
precisa de algumas alterações, mas não pode desnaturar as regras
vigentes.

Já o Assessor Jurídico Tributário da Secretaria da
Fazenda, ratificou as razões da Supervisão de Proteção à Paisagem
Urbana - SPPU, valorizou a introdução do responsável solidário atribuído
ao proprietário do terreno.

a.4) Importante ressaltar que essa lei, alterou a distância
dos anúncios publicitários onde era proibido a menos de 60,00 m da
delimitação de parques ou Áreas de Preservação Ambiental (APA), Áreas
de Preservação Permanente (APP), ou nas Áreas de Preservação Máxima
diminui para 30,00m.

Não encontramos, nenhum parecer da Secretaria do Meio
Ambiente, pois diretamente, ataca o meio ambiente.

a.5) Segundo os fiscais ouvidos, existiam procedimentos
administrativos e judiciais, por irregularidades de instalação nessa área ydede 60 m das áreas de APP, mas com a aprovação dessa lei, todos os
processos perderam seus objetos e foram arquivados.



a.6) Foi introduzida a responsabilidade pelo anúncio
solidariamente responsável o proprietário e/ou possuidor a qualquer
título do imóvel onde o anúncio estiver instalado.

Todavia todos os depoimentos dos fiscais atestaram que
nunca atuaram o proprietário do imóvel.

b) Já a segunda lei, não teve parecer da Supervisão de
Proteção à Paisagem Urbana - SPPU e tão pouco do assessor Jurídico
Tributário da Fazenda, como mencionado por todos da Secretaria da
Fazenda nas audiências da CPI, bem como, por ter sido solicitado por
dois oficios ao Secretaria da Casa civil e não foi atendido.

b.1) Essa lei inclui um inciso no art. 7º cujo caput “Para
os fins desta lei, não são considerados anúncios:

XIV- os instalados por meio de painéis, às margens de rodovias
municipais, estaduais ou federais, quando não houver ruas ou
avenidas nas respectivas rodovias, em áreas urbanizadas.

O que constatamos, por todos os ouvidos nessa CPI, esses
painéis deixaram de ser fiscalizados pelos agentes da SPPU, a prefeitura
perdeu o poder de polícia sobre esses painéis.

Investigamos e concluímos que a lei Estadual não é
aplicável naquela área, conforme estabelece o art. 2º da lei 8900/94 que
traz a seguinte redação:

Artigo 2º - As disposições desta lei aplicam - se a todas as
rodovias estaduais, inclusive as administradas pelas
concessionárias, subconcessionárias, operadoras ou as
privatizadas.
Parágrafo único - Não estão sujeitos às determinações desta lei
os anúncios instalados em áreas urbanizadas às rodovias ou
nas suas marginais.

Comoa área das rodovias Antônio Duarte Nogueira e José
Fregonesi, estão em áreas urbanizadas, ficaram sem ter lei que permite
a sua fiscalização.

Eram fiscalizadas pela Supervisão de Proteção à Paisagem
Urbana - SPPU, com a lei da Cidade Limpa, mas, com essa alteração,
todos foram unânimes em seus depoimentos que não existe mais como
os fiscais agirem.

b.2) Segundos os fiscais ouvidos, existiam procedimentos
administrativos e judiciais, por irregularidades de instalação nessa área
das rodovias, mas com a aprovação dessa lei, todos os processos
perderam seus objetos e foram arquivados.
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Assim, concluímos que a primeira e a segunda lei, que
alteraram a lei da Cidade Limpa, a primeira por diminuir e permitir
colocar os anúncios em área de proximidade das APPs e a segunda, por
retirar o poder de polícia sobre os painéis instalados nas áreas
urbanizadas perto de rodovias. Ambas não atenderam as necessidades
da sociedade Ribeirão-pretana.

Sabemos que o Município perdeu todas os valores das
multas que foram arbitradas em face dos painéis irregulares nas avenidas
Maurilio Biagi e Carlos Consoni e das rodovias Antônio Duarte Nogueira
e José Fregonesi.

Sabemos que qualquer ato administrativo deve atender ao
interesse público, nada mais é que ver aplicado o princípio da eficiência
onde exige que a atividade administrativa seja exercida com presteza,
perfeição e rendimento funcional.

É o mais modernoprincípio da função administrativa, que
já não se contenta em ser desempenhada apenas com legalidade,
exigindo resultados positivos para o serviço público e satisfatório
atendimento das necessidades da comunidade e de cada membro da
sociedade.

Assim não agindo, torna a atividade pública ilegítima.

A sociedade perdeu com essas mudanças na Lei Cidade
Limpa

RESULTADOS E ENCAMINHAMENTOS FINAIS

Considerando o conjunto probatório que instruiu o
presente relatório, recomendamos os seguintes encaminhamentos:

1 — Encaminhamento de cópia do presente relatório para o
Ministério Público, para ciência das conclusões alcançadas e como
instrumento de auxílio na instrução de eventual Ação Judicial de
improbidade administrativa, pois com as alterações não obteve o
resultado final que seria atender uma necessidade da coletividade.

2 - Encaminhamento de cópia do presente relatório ao
Tribunal de Contas, para ciência das diligências realizadas por esta CPI,
principalmente para verificar perda de valores das multas que estavam
sendo cobradas e deixaram de entrar nos cofres públicos, pela mudança
dalei.

É o relatório

Sala das Comissões, 2 de dezembrode 2020
CM RP.
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