
Estado de São Paulo

ATA DA COMISSÃO PARLAMENTARDE INQUÉRITO PARA APURAÇÃODE
IRREGULARIDADES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES (SME)

TENDO EM VISTAA INÉRCIA QUANTO À OBTENÇÃO DE RECURSOS
(ESTADUALE FEDERAL) DESTINADOS PARAA PASTAE O ABANDONO
DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS DE RESPONSABILIDADE DA REFERIDA
SECRETARIA, PODENDO TER OCORRIDO, EM TESE, ATOS DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E OUTROS ATOS ILciros -
REQUERIMENTONº 1417/2019.

DILIGÊNCIA EXTERNA:

Aos dezoitodias do mês de abril de 2019,às 9:00 horas, reuniu-se a Comissão
Parlamentar de inquérito - CPI, com a presençado seu Presidente Vereador
Dadinho (PTB) é dos membros, Vereadores Isaac Antunes (PR) e Adauto
Marmia (PR), parafazer uma visita na Cava do Bosque, sede da Secretaria de
Esportes do Município, situado na rua , bem como fazer uma vistoria geral no
local, para inspecionar a área extemaeinterna, os aquecedores solares que
estão localizados em um depósito atrás da arquibancada, piscinas, pista de
aletismo, quadras 1 e 2, quadra poliesportiva, vestiários, banheiros, campo de
futebol, sala de musculação e tatames. Compõe aindaa CPI, os vereadores.
Orlando Pesoti (PDT)e Alessandro Maraca (MDB), estando esses dois membros
ausentes, tendo apresentado justificativa. A CPI, foi acompanhada pela TV
Cámara, além de outros órgão de imprensa do nossa cidade. Estiveram
presentes também, assessores do Presidente e de membrosda CPL

Os vereadores integrantes da CPI foram acompanhados pelo Diretor
Administrativo da Secretaria Municipal de Esporte, senhor Milton Vieira de Souza
Leite. O senhor Secretário de Esportes, Ricardo Aguiar, só chegou no local, por
volta das 9:50 horas, com a diligência já em andamento.

Os vereadores iniciaramavistoria pelo depósito onde se encontram as máquinas
de aquecimento. São 18 aquecedores que foram doados ao município pelo SESI
há cinco anose até hoje não foram instalados. Encontram-se paradose com
fisco de perecimento. Na visão dos vereadores membros da CPI, falta
comprometimento da Secretaria de Esportes. De acordo comoSr. Milton, diretor
administrativo da Secretaria de Esportes, os aquecedores foram revisados em
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2018 e encontram-se em perfeito estadode funcionamento. Disse queestá em
processode licitação paraainstalação.
Em seguida fizeram vistoria na Pista de Atletismo. Foi constatado que a mesma
se encontra com vários pontos de desnível, o que coloca em risco de queda os
atletas que a utilizam. A partir daí, chega o Secretário de Esportes, Ricardo
Aguiar e passa a acompanhar os integrantes da CPI. Sobre a pista, diz o Sr.

Secretário quea previsão de reformaé até o final desse ano.
O presidente da CPI, vereador Dadinho, sugere e os membros aprovam, que
seja oficiado à Secretaria de Esportes, para que informe se há um cronograma
de serviçosdos 4 anos degestão. Solicita que na resposta, informe também o
quejá foi realizado,o que está programado, bem como, quais são as parcerias,
as modalidadese quantas crianças e adultos são atendidos.

O vereador Marmita, questiona o senhor secretário sobre a situação dos campos
de futebole ele responde que nos próximos 15 dias, será feito um chamamento
público para reformar e administrar os campos. Diz o vereador Marmita, que à
CPI quer sabero prazo de conclusão, ou seja, para resolver de vez a questão
dos campos que estão abandonados.

Prosseguindoavistoria, foi constatado que o bebedouro próximoapista de
atletismo possui duas torneiras de tanque, funcionando, mas encontra-se sujo e
tomadopor lodo.
“Ao lado do bebedouro tem uma sala, onde funcionava alguma modalidade, que
se encontra completamente destruída, Sem teto, paredes quebradas, sem janela
e com muito mato e sujeira.

Constatou-se aindaque, naparte alta do local, existe uma interdição devido a
encosta e as árvoresdo bosquequefaz divisa com o complexo esportivo. Nessa
parte, existem algumas construções que precisam ser demolidas, pois, trazem
fisco de desabamento.

Nãoexistem mais alojamentos no complexo "Cava do Bosque”. O local foi
transformado em depósito.

Osbanheirose vestiários necessitam de manutenção. Foram encontrados vidros.
quebrados, chuveiros com fios desencapados, portas sem fechaduras, além das.
paredes estarem muito sujas, necessitando de pintura. O vestiário da parte
superior do ginásio está com umadivisória danificada.

Os membrosda CPI concluirama vistoria cobrando doSr. Secretário, ações
“concretas para o esporte no município. Se mostraram muito decepcionados com
o abandono dos próprios municipais ligados ao esporte, bem como dos projetos.
esportivos, Criticaram a morosidade das ações e a falta de comprometimento da
secretaria,
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O senhor secretário afirma que enviou à CPI, todos os documentosque foram
solicitados.

O presidente da CPI, vereador Dadinho diz quevai reunir a CPIedividir os
documentos entre os membros, que farão uma minuciosa análise dos mesmos.

Porfim, o presidente dessa CPI agradeceatodos os presentes e encerra a
reunião. Essa diligência externa, com manifestação dosvereadores membros
dessa CPI, bem como, manifestação do Secretário de Municipal de Esportes,
foram gravadas em mídia áudio visual que encontra-se anexada aos autos,
fazendo parte integrante dessa ata. Nada mais havendo, nem interessados em
se manifestar, aciigência oi encerradaà 14:15 horas, da qual para constar ou
Emir Aparecida Martins Paulino. , servidora desta
CMRP, lavrei a presente ata, quo foi elaborada nos termos da Resoluçãonº
46/2018, que depois delida e aprovada, vai assinada pelos membros da CPL
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