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ATA DA COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS

REQUERIMENTO Nº5297/2017

Aos 11 (onze) dias do mês de abril de 2018, às 14:50 horas, reuniu-se na
Câmara Municipal de Ribeirão Preto, na Sala de Comissões desta Casa de
Leis, os vereadores membros da Comissão Especial de Estudos,
constituída pelo Requerimento nº5297/17, tendo como objeto ANALISAR A

SITUAÇÃO ATUAL DOS PRÓPRIOS DA ANTIGA CETERP, QUE SÃO

OBJETOS DE UMA AÇÃO JUDICIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, publicado
no DOM da edição de 25/09/17 integrada pelos seguintes vereadores
membros: presidente Vereador Paulo Modas e membros Fabiano Guimarães
e João Batista, justificadamente ausente momentaneamente nesta reunião o
vereador João Batista. E que o presidente da CEE agradecendo os presentes
fez breve relato dos motivos que justificaram o pedido da presente CEE
reiterando aqueles expostos no requerimento nº5297. Destacando que a
presente reunião tem como objetivo ouvir o sr. José Sallioni (gerente de
Relações Institucionais Diretoria Institucional) inclusive já existindo Ação Civil

Pública a respeito deste tema da CEE, servindo esta como mecanismo para
auxiliar os trabalhos do Ministério Público no levantamento de informações.
Com a palavra o convidado apresentou sua qualificação afirmando que exerce
a função de gerente de Relações Institucionais Diretoria Institucional da
TELEFÔNICANIVO na sede de Ribeirão Preto estando como funcionário da
empresa desde a época da CETERP em 1996 como funcionário e depois da
venda em 2000 iniciou seu trabalho na TELEFÔNICA. O vereador presidente
destacou em razão deste longo período que o convidado tem bom
conhecimento sobre os acontecimentos desta CEE, perguntando quais são os
prédios que eram da CERTERP e foram repassados para a TELEFÔNICA e
não estão sendo utilizados pela empresa. O convidado destacou que após a
aquisição da CETERP pela TELEFÔNICA no ano 2000, todos os prédios
técnicos estão ocupados com equipamentos, com exceção ao museu do
MARP, antiga FORTEC; Visconde de Inhaúma na esquina da avenida
Francisco Junqueira ocupado pela secretaria municipal da Saúde e outros
órgãos da prefeitura, tudo em cessão de comodato sem cobrança de
alugueres, os demais estão sendo ocupados por equipamentos telefônicos
que necessitam de segregação física por questão de segurança que impedem
o uso concomitante do imóvel. O vereador presidente mencionou que existem
12 prédios que eram da CETERPe foram transferidos para a TELEFÔNICA,

por exemplo da avenida Brasil. O convidado mencionou que este prédio é a
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CENTRAL NOROESTEé ocupada por equipamentos tanto da TELEFÔNICA

quanto outras operadoras em razão da conexão com outras operadoras é
necessário a existência destes equipamentos dentro da mesma central física,
com isso existindo equipamentos de telefonia física e móvel. O presidente
pediu a documentação da concessão de telefonia. O convidado destacou que
a concessão ocorreu desde a privatização, em que este contrato existe
podendoser obtido nosite ANATEL, masa própria TELEFÔNICA VIVO deve
possuir este documento da concessão da ANATEL para a CETERP. O

presidente perguntou quantos prédios são utilizados. O convidado mencionou

que não trouxe a listagem oficial, mas tem conhecimento prático que são
formados pela: Central Noroeste (localizado no prédio da avenida Brasil);
Central Norte (localizada no Centro da cidade); Central Sul; Central Leste
(localizada na avenida 13 de Maio) Central Oeste (rua Eduardo Ponton),
Central da Andorinha, Central Lagoinha (avenida Presidente Kennedy) depois
existem do Geraldo de Carvalho, Quintino Facci, Bonfim Paulista, Central
Sudoeste(Vila Virginia) e ainda existem as mini centrais relacionadas ao
serviço móvel fugindo do objeto da CEE, quais são Vila Tamandaré, e as
chamadas armários em diversos lugares da cidade. O vereador presidente
perguntou quais são os imóveis ligados a CETERP. O convidado destacou
que absteria em afirmar porque existe a ação civil pública em andamento, se
direciona a 10(dez) prédios que eram da CETERP, em que maiores detalhes
é necessário consultar a ação civil pública, não consta o prédio da avenida
Brasil porque não tem dúvida que sua titularidade é dá TELEFÔNICA, e os
outros que não estão na ação é porque o Ministério Público entende que é
inexistente a discussão judicial. O vereador Fabiano Guimarães fazendo os
agradecimentos de estilo, destacou a relevância dos trabalhos da Câmara
sobre o objeto desta CEE, em que no mérito a concessão é regulada pela
ANATEL, por isso o objeto é identificar os prédios da TELEFÔNICA com
aspecto de abandono, com o propósito de melhorar o aspecto de zeladoria
até de forma conjunta destes prédios, até pela própria imagem da empresa
promover esta otimização e conservação destes prédios, sendo um ponto que
incomoda muito o cidadão a não conservação dos prédios, por isso pela
rópria imagem da empresa seria interessante e inteligente a conservação
estes prédios, para afastar esta sensação de abandono por parte da
mpresa, em face da própria representação histórica dos prédios em face da

CETERP. Outro ponto se refere a dúvida no sentido de que do total de
“M0(dez) são O3(três) em comodato (MARP; FORTEC e Secretaria da Saúde)
O convidado mencionou que o total de prédios com maiores dimensões são
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aproximadamente 08(oito) incluindo os que estão em regime de cessão de
comodato, em que recolhem IPTU normalmente. O vereador Fabiano
perguntou se estes prédios recolhem IPTU. O convidado afirmou que sim. O
vereador Fabiano perguntou sobre o levantamento do IPTU valor arrecadado
com estes prédios, não somente aqueles que estão em comodato. O

presidente requereu o fornecimento destes documentos do IPTU bem como
requerendo a oportunidade da CEE diligenciar nestes prédios. O convidado
mencionou que com relação a estas informações, em razão da ação judicial
em trâmite a TELEFÔNICA entende que aguardará a decisão final judicial,
para depois promover outras medidas em relação a matéria, por isso qualquer
resposta administrativa pode atrapalhar o desfecho do processo. O vereador
Fabiano que esta informação somente auxiliará os trabalhos da CEE não
conflitando com o andamento da Ação Civil, em que a própria “prefeitura
dispõe destas informações, se possível a TELEFÔNICA fornecer. Ficou
deliberado a expedição de ofício para a secretaria da Fazenda referente aos
valores arrecadados com IPTU decorrente dos prédios da TELEFÔNICA a
partir do ano 2000 e os respectivos endereços dos prédios. O vereador
Fabiano perguntou se na privatização os ativos imobiliários fizeram parte da
privatização. O convidado mencionou que esta questão é complexa, porque
existem as praças públicas que foram autorizadas mediante lei, e faz parte do

processo judicial porque a utilização dos prédios são diversas por exemplo
alguns são por comodato por X ano que estão para vencer, por exemplo por
50 anos, que foram feitos ainda na época da CETERP que a TELEFÔNICA ao
adquirir a CETERP manteve este comodato dos prédios, e pelo fato de que
esta também é uma questão discutida no âmbito judicial não pode dar
maiores informações e documentos, para evitar qualquer tipo de conflito. O
vereador presidente reiterou o fornecimento destas documentações que estão
no processo judicial, em razão do fato que o Legislativo é um órgão
fiscalizador. O convidado orientou que os vereadores membros reduzem a
termo as informações necessárias que serão encaminhadas para a empresa
decidir o que poderá ser fornecido. O vereador Fabiano Guimarães destacou
que esta postura da empresa prejudica os trabalhos da CEE, por isso esta
ação está sendo improdutivo diante da CEE para justamente esclarecer
inúmeras dúvidas, orientando que além do que a CEE está requerendo, que a
empresa faça o rol de perguntas e documentos do que poderá ser fornecido
independe do processo judicial, para justamente a CEE esclarecer estas
dúvidas para a sociedade, para a empresautilizar da CEE de forma proativa e
não negativa. O convidado mencionou que é necessário consultar seu
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superior a forma de agir perante a CEE, orientando emitir o rol de pedidos
para a CEE, reiterando a dificuldade para não gerar informações
contraditórias na CEE e ação judicial. O vereador presidente apresentará este
rol de pedidos por meio de ofício para melhor instruir o pedido, não podendo
ser negada estas informações porque não estão sob sigilo. O vereador
membro João Batista concordou com esta deliberação porque dá um norte

para os trabalhos, destacando que os prédios da TELEFÔNICA geram
insatisfação pelo abandono dos prédios para a população, utilizando desta
CEE para informar a população. O vereador presidente questionou qual a

contrapartida da empresa pode apresentar pela disponibilização destes
prédios. O vereador Fabiano destacou a importância desta CEE, pois o
vereador é cobrado por tudo, assim é importante ter ciência dos
acontecimentos como regra de transparência sendo mais didático possível no
fornecimento e apresentação das informações, ressaltando: oficiar a empresa
TELEFÔNICA VIVO para que a mesma possa apresentar informações que
pensa ser relevante e oportuna para que o cidadão possa entender como
importante para posicionar e informar o cidadão referente aos prédios da
CETERP dentro daquilo que não esteja sub judice, preparando um documento
de forma didática, pontuando os itens que entende como relevantes, dentre os
quais: valor arrecadado com IPTU; destinação dos prédios; o que a empresa
poderia se comprometer em melhorar a sensação relacionado a zeladoria dos
prédios pois demonstram a falta de zelo e abandono, passando a imagem

+ negativa dos prédios incomodando o cidadão. O vereador presidente
:* perguntou quais são as empresas além da TELEFÔNICA ocupam estes
“1 prédios. O convidado destacou quena parte de zeladoria a TELEFÔNICA tem

agido bastante inclusive na Central Noroeste de Delboux estão sendo
investidos equipamentos de segurança do prédio contra o vandalismo, o que
recorrentemente está acontecendo com os próprios prédios da prefeitura. O
vereador Fabiano destacou que por ser economista liberal, afirmou que talvez
seja a oportunidade da empresa privada auxiliar no desfecho desta
problemática de insegurança dos prédios públicos apresentando algum tipo
de solução. O vereador João Batista após justificar seu atraso em razão da
reunião da TRANSERP que foi comunicada antecipadamente, destacou a
necessidade de obter informações fidedignas para dar a resposta não
somente para esta CEE mas principalmente para a população, porque é
inexistente esta explicação por quantos anos, em face da falta de zeladoria
pela empresa e conservação se tornou abrigo para desordeiros, por isso a
empresa tem que melhorar esta zeladoria dos prédios, sendo importante a
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necessidade destas informações para responder as dúvidas da população,
reiterando que a empresa TELEFÔNICA VIVO possui um histórico de
informações bem definido para ser apresentado a CEE. O convidado
agradeceu a oportunidade de explicar os acontecimentos, porisso propôs que
a CEE conjuntamente possa elaborar o rol de perguntas a serem realizadas
que não prejudicará o andamento da ação judicial, sendo interesse da
empresa ajudar os trabalhos desta CEE explicando as questões relacionadas
aos imóveis, destacando que inúmeras vezes foi procurado pela Prefeitura
relacionados a questão da utilização destes imóveis no sentido de
eventualmente estarem desocupados e a concessão para uso, mas não
podem ser concedidos pelo fato da segregação física. Por outro lado, o
convidado disponibilizou os prédios para a diligência da CEE, ressalvando
somente ser programando tais diligências, e quanto a zeladoria dos prédios
tem promovido meios de proteção dos prédios, mas o vandalismo é muito alto
e crescente atingindo os prédios da TELEFÔNICA VIVO, principalmente por
estarem localizados em praças públicas. O vereador João Batista destacou
que os prédios em si transmitem para a população a imagem ruim e
abandono, por isso que tornou objeto de CEE, são muito sujos, e a dúvida do

que é realizado em seu interior, por isso é importante obter informações para
transmitir as respostas para a população informando para que são utilizados,
fazendo com que os mesmos sejam limpos e revitalizados para passarem
uma boa imagem a população, diferente do que se encontra atualmente com
aspecto de abandono e insegurança. O convidado reiterou que a empresa
está à disposição para realizar estas diligências nos prédios e esclarecer
todas estas dúvidas, quanto ao aspecto de abandono é porque não é
necessário mais a presença de pessoas trabalhando no local porque 100%
dos equipamentos são automatizados. O vereador presidente perguntou se
empresa tem algum projeto de revitalização destes prédios, visando permitir a
integração com a sociedade trazer algum benefício em prol da mesma. O
convidado reafirmou que a empresa continua colaborando com o poder
público municipal por exemplo foi procurado recentemente pela secretaria da
Cultura no sentido de pintar o prédio da rua Visconde porque estava todo
pichado e foi autorizado pela empresa, outro exemplo no Delboux a praça é
feita a manutenção e foi reformada a quadra que integra aquela área utilizada
pela associação de moradores, reiterando o problema que envolve o
vandalismo próximo as praças que se encontram morando no local. O
vereador presidente destacou que a CEEirá por meio de ofício para empresa
sobre os assuntos já mencionados. Em que o convidado concordou com o
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recebimento deste ofício oportunamente. O vereador presidente ainda
deliberou pelo encaminhando pedindo informações para as secretarias
Fazenda, Negócios Jurídicos, Planejamento, Governo e COHAB, pois a
população necessita dos devidos esclarecimentos em razão do longo período
de desinformação vivenciado por 17(dezessete) anos inclusive com a
possibilidade de ser firmado algum tipo de contrapartida pela empresa
TELEFÔNICA VIVO. Nada mais havendo foi encerrada a reunião daoitiva da
CEE, às 15:35 horas, da qual, para constar lavrou-se a presente ata, que,
depois de aprovada vai por todos assinada, sendo gravada
integralmepté eio audioyisual, a qual foi mim digitada Luiz Fernando
Peres(
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