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RESOLUÇÃONº 11/2017 — Reunião

Aos sete dias do mês de maio de 2019, às 14: 30hs, na Sala de Comissões desta
Casa Legislativa, reuniu--se a Comissão Especial de Estudos (CEE) destinada
A ACOMPANHAR A IMPLANTAÇÃOE INSTALAÇÃO DA SEGUNDA
UNIDADE DO PROJETO BOM PRATO DO GOVERNO DO ESTADO DE SAO
PAULO, nos termos da Resolução Nº 11/2017. Preside esta Comissão, o
Vereador Igor Oliveira e são membros os Vereadores Adauto Marmita (PR) e
Jean Corauci (PDT), todos presentes a esta reunião. O Presidente da CEE
iniciou a reunião agradecendo a presença de todos, explicou que a reunião
designada para hoje tem como objetivo ouvir o depoimento do Senhor Guido
Desinde Filho, secretário da Assistência Social do Município e que foi gestor do
Bom Prato |, localizado na rua Saldanha Marinho, nesta cidade. Agradece
também a presença do assessor parlamentar, o Sr. Dayan Aleixo Miguel,
representando o vereador Maurício Gasparini. Em seguida, o Presidente da
CEE, faz um relato do andamento desta Comissão, destacando todas as
pessoas que já prestaram depoimentos. Em seguida, passa a palavra para os
membros dessa Comissão, vereadores Jean Corauci e Adauto Marmita. Ambos
os depoimentos encontram-se gravados integralmente em mídia áudio visual.
Em seguida, passa a palavra para o convidado secretário convidado, Sr. Guido
Desinde Filho para suas considerações iniciais, que também foram
integralmente gravadas e encontram-se anexadas aos autos. Os vereadores,
membros da CEE, fazem inúmeras perguntas ao Sr. Secretário, sendo que todas
elas, bem como as respostas, encontram-se gravadas em mídia áudio visual. O
Sr Secretário, foi questionado sobre a paralização do projeto do Bom Prato e o, mesmo justificou que depois de bem adiantado, apareceu um empresário, que
ofereceu em doação a construção de um imóvel para instalar o Bom Prato. Foi
questionado pelo vereador Igor Oliveira, quem seria o empresário e qual seria a
sua intenção e em resposta, disse o Sr. Secretário que o nome do secretário
ainda está sendo mantido em sigilo e sua intenção é apenas humanitária. Diz
ainda que o empresário queria construir o Bom Prato em terreno dentro do
campus da USP, próximo ao ambulatório, mas essa possibilidade foi descartada.
Foi oferecido um terreno, que fica próximo do estacionamento do público em
geral, na Avenida Governador Lucas Nogueira Garcês, sendo que esse é o local
mais próximo que eles tem a oferecer. Os vereadores manifestam que o projeto
precisa sair do papel. Aplaudem a iniciativa, mas ficam indignados com a
morosidade. Os vereadores não aceitam a falta de ação da Prefeitura e do
Estado. Em seguida, o Vereador Marmita, usa da palavra e diz que entende que
o empresário deveria firmar um compromisso, porque se ele desiste da boa ação,
o projeto volta à estaca zero. O vereador Jean Corauci, cobra do Sr. Secretário
um prazo. O vereador Igor cobra também o compromisso do empresário, bem
como um prazo. Em resposta, o Sr. Secretário diz que os trâmites devem durar
uns dois meses e a construção, mais uns dois meses. O vereador Igor solicita
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ao Sr. Secretário, cópias das atas das reuniões havidas entre a Prefeitura, o HC
e o Estado e em resposta diz que não houve nenhuma reunião formal, portanto,
não existem atas para serem fornecidas. O vereador Igor Oliveira, sugere ao Sr.
Secretário, que seja feito um cronograma em conjunto dessa CEE e da
Prefeitura. O Sr. Secretário se compromete a informar a essa Comissão, até o
dia 30 de maio de 2019, se o empresário se interessou em fazer a construção
no terreno sugerido pela USP. Sugere ainda o vereador Igor, que a Prefeitura
passe a documentar essas intenções, porque tudo está sendo feito muito
informalmente. Os vereadoresmanifestam ainda que o Sr. Prefeito não respeita
os vereadores e faz tudo da própria cabeça, sendo que os vereadores ficam
sabendo dos acontecimentos pela imprensa. O Sr. Secretário disse que a partir
de agora, passará pessoalmente a informar esta Comissão, sobre o andamento
das tratativas sobre o Bom Prato. Por fim, o Presidente da CEE, vereador Igor
Oliveira, agradece a presença de todos, em especial do Sr. Guido Desinde Filho,
secretário municipal da Assistência Social. A presente reunião foi gravada em
mídia áudio visual que vai encartada a esta ata e fica fazendo parte integrante
da mesma. E para constar, nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada
às 4, 0 oras, da qual eu Emir Aparecida Martins Paulino,

”<?—«« »“;servidora designada, lavrei a presente ata, emconformidade com o Ato nº 46/2018, que depois de lida e aprovada, vai assinada
pelo Presidente desta CEE.

GOR LIVEIRA

VereadorPresidente da CEE
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