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SUÉLLEN SILVA ROSIM 

Prefeita Municipal 

Palavra do \t~fj:lagpr Jtlkiiqf A primeira pergunta que eu faço para vossa excelência é se a 

senhora sabe a diferença entre um processo de compra e venda e um processo de 

desapropriação por interesse público. Bom, vereador Borgo, acho que ficou muito claro no 

modo em que nós fizemos. Se fosse uma compra, nós temos que passar a compra 

convencional, nós teríamos passado ao Legislativo. A desapropriação é um dos modelos 

valendo-se do interesse público, acho que esse é o grande diferencial que foi o que nós 

fizemos. O interesse público, a necessidade de novas escolas, necessidade de 

ampliações, investimentos necessários na Educação. Acho que isso ficou basicamente 

bem claro. A compra e venda, Prefeita, a diferença é .... eu sei que a senhora não é advogada, 

mas como é a autoridade principal que assinou os contratos, é .... por isso que eu faço essa 

pergunta, se a senhora sabe a diferença entre o processo de compra e venda. Tem interesse 

público? Tem. A compra e venda também. Mas, eu queria saber se a senhora entende a 

diferença entre um processo de compra e venda e um processo de desapropriação por 

interesse público. Acho que não tem nem muitas explicações, compra é uma coisa, venda 

é outra, acho que não tem nenhuma especificidade diferente entre uma coisa ou outra. 

O que a gente está validando aqui é o modelo que escolhemos, que foi a desapropriação. 

Eu acho que dar uma aula de compra e venda não seria o caso, né, a gente precisa tratar 
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como uma desapropriação que é o que trouxe essa CEI na minha opinião, que é o que 

vocês pretendem esclarecer aqui. Ah, tecnicamente, vocês podem (inaudível) advogado, 

podem ter suas ... seus detalhes jurídicos, mas, o que de fato aconteceu foi uma 

desapropriação. Quanto a isso, não há dúvida nenhuma. Não houve de nossa parte 

nenhum outro modelo. Simplesmente, desapropriamos. Simples, direto e reto. Satisfeito. 

A senhora sabia que se fosse feito por compra e venda, teria que ter passado pela aprovação 

da Câmara? Vereador Borgo, todos os processos passam pelo Jurídico do município, 

então, não é à vontade ou ideia da prefeita em adquirir. Todos os processos passam pelo 

Jurídico, a gente poderia optar por uma compra tradicional ou uma desapropriação. 

Nossa gestão optou por uma desapropriação seguindo todos os trâmites legais. 

Inclusive, esse modelo de desapropriação, já passaram pelo município, não tramitando 

pela Câmara, isso já aconteceu em outras gestões. Só no de 2019 foram R$ 25 milhões 

de reais em desapropriações pela Educação, então esse tipo de ferramenta já era 

utilizado muito antes mesmo de eu me tornar prefeita. Então, tudo isso passa por um 

parecer jurídico e inclusive acho que vocês vão ouvir o Jurídico do município, para poder 

esclarecer o modelo que eles nos orientaram a fazer. Prefeita, só para gente passar para 

as próximas perguntas. É uma pergunta objetiva. Se a senhora sabia que se fosse compra e 

venda teria que passar pela Câmara? É objetivo. A senhora sabia ou não sabia? Ah não, sim, 

o modelo de compra tradicional, normalmente eles enviam um Projeto de Lei para a 

Câmara e isso se discute amplamente, assim como a venda. Temos terrenos que 

enviamos a vocês para venda e outros para compra. Agora, o que a gente precisa 

compreender: o objeto. Desapropriação. Que foi o que nós escolhemos. Eu acho que 

não adianta a gente discutir compra, que não foi o que fizemos. Nós fizemos uma 

desapropriação. Mas então a senhora sabia desde o começo, que se fosse compra e venda, 

teria que ter passado pela Câmara para autorização? Vai depender do parecer jurídico. 

Vocês têm cópia de todos os processos aí, vão poder esclarecer. Mas existem dois 

modelos e mais uma vez eu repito, vereador, nós optamos por uma desapropriação. 

Então, isso não configura entre saber ou não, e ponto! É importante isso aí, porque tem 

vários despachos de Vossa Excelência, inclusive, alguns concordando com minuta para 

compra e venda. Eu vou perguntar mais uma vez, é uma questão objetiva: a senhora sabia 

desde o começo que se fosse fazer compra e venda, teria que passar pela Câmara para 

autorizar? Para compra e venda sim, mas, no nosso caso especificamente, optamos por 

uma desapropriação. Total legalidade para fazer. O Executivo tem esta autonomia, assim 

como o Legislativo tem as suas, eu tenho as minhas, e basicamente desapropriação 
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segue o rito que nós seguimos. É .... em que mês prefeita, que a senhora deu início aos 

processos de aquisições desses imóveis, não quando foi feito no processo, quando foi 

instaurado o processo. Em que mês se iniciaram as negociações, as conversas com corretores, 

com proprietários? Eu acho que primeiro a gente tem que falar de negociação ... a gente 

tem que falar de processo de desapropriação ou de análise e vocês vão ouvir os 

técnicos, a própria Secretaria da Educação que tratou isso pessoalmente, então eu 

sugiro que vocês reportem justamente a eles, para pegar data e cópia dos processos, 

então vai ser muito mais fácil de discutir, pontuar datas e estabelecer exatamente como 

que a Secretaria da Educação tramitou os processos. A senhora então não se lembra? Não 

se trata de não lembrar, se trata de serem processos específicos e devem ser analisados 

justamente com quem iniciou eles. Aqui na Prefeitura, a gente tem Secretário justamente 

para tramitar tecnicamente os processos. E foi justamente o que aconteceu na Secretaria 

de Educação. Sim, mas o Secretário, ele leva, se reporta à Prefeita Municipal. A senhora 

lembra se foi em agosto, setembro, em julho, quando que iniciou as tratativas de 

desapropriação, enfim, as negociações, as conversas? Vereador, foram várias datas ... então 

são 9 processos ... então acho que ter essa afirmação minha não muda o que está no 

papel. Acho que vocês têm acesso à documentação e podem verificar, mas alguns 

começaram no meio do ano para frente. Basicamente é isso, não teve como começar 

antes, até porque eu estava no início de governo e a gente tinha interesse em colocar 

escolas para funcionar. Alguns começaram no meio do ano? Foi isso que a senhora falou? 

É, alguns provavelmente, eu não me recordo muito especificamente, por isso estou 

sugerindo analisar os processos e conversar com os técnicos que vão dar todo o parecer 

necessário para vocês. Certo! Quem que assessorou tecnicamente, prefeita, os seus 

despachos, quem que passou a parte técnica para senhora antes da senhora dar as 

deliberações? Quais os servidores? Vereador Borgo, nós temos uma Secretaria de 

Negócios Jurídicos. Então, tudo que a gente vai tratar com o Jurídico, tanto 

desapropriação ou qualquer outra coisa, passa pelo departamento jurídico do município. 

Essa é a maior assessoria do município, é essa, porque a gente está tratando de dinheiro 

público. O dinheiro público não é a vontade da prefeita, mas é o que é de interesse do 

município. Então passa pela Secretaria de Negócios Jurídicos, Procurador Geral, 

Procurador do próprio município e a Secretaria de Educação que tramitou 

especificamente essas desapropriações. A senhora pode citar o nome das pessoas que lhe 

assessoraram diretamente? Vereador Borgo, mais uma vez eu digo, nós temos uma 

Secretaria de Negócios Jurídicos, tem vários procuradores e alguns deles passam por 
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outros procuradores do município. Então, não tem uma assessoria direta à prefeita, os 

processos começaram na Secretaria de Educação. Os processos não iniciaram dentro 

do meu gabinete. Então, a Secretaria de Educação passa os processos para a SNJ e faz 

o processo normal, absolutamente comum. Então não há uma assessoria da prefeita, até 

porque a gente não está tratando aqui uma questão pessoal da prefeita, a gente está 

tratando de investimentos feitos em Educação e que não correspondem nem a 10% do 

nosso orçamento. Então são investimentos tratados na Secretaria de Educação. Não via 

meu gabinete, portanto, a assessoria da Secretaria de Negócios Jurídicos. Então não teve 

nenhum assessor específico ou secretário que orientava a senhora o que que era 

desapropriação, o que que era compra e venda, o que que tinha que fazer, se tinha que fazer 

minuta de compra e venda, se tinha que mandar pra Câmara, ninguém em especial fez essa 

orientação à senhora? Secretaria de Negócios Juridicos. É essa a ferramenta que nós 

utilizamos. As discussões são tratadas junto à Secretaria nossa de Educação e os 

técnicos da Prefeitura. Então, é basicamente isso. O rito não muda. O rito é assim numa 

Prefeitura. A senhora me perdoa, estou fazendo essas perguntas, porque existe um motivo! 

Se estou perguntando alguma pessoa específica .... Eu queria saber se tem alguma pessoa 

específica, por exemplo, o Secretário de Negócios Jurídicos, um Procurador específico que 

orientou a senhora se tinha que fazer desapropriação, se tinha que fazer compra e venda, se 

tinha que mandar pra Câmara, pelo que a senhora está me dizendo então, não tinha ninguém 

em específico. Seguia o trâmite normal da Secretaria. Segue o trâmite normal da Secretaria, 

logicamente que você tem a opção de compra convencional ou você tem de 

desapropriação. Cabe ao Executivo, que tem autonomia, escolher qual dos dois faria. 

Nós optamos pela desapropriação pela celeridade, pelos interesses da Educação que 

são mais importantes. Mas uma coisa não inviabiliza a outra, apenas uma escolha de 

gestão e tudo isso com embasamento jurídico que eu acho mais importante a dizer: 

Secretaria de Negócios Jurídicos está justamente para isso, para dar seus pareceres, 

para dar as orientações e a gente direciona os caminhos depois. Alguém orientou a 

senhora no inicio desse processo que deveria ter sido feito compra e venda ao invés de 

desapropriação? Vereador Borgo, eu vou ser um pouco mais clara! Todos os processos 

da Prefeitura passam pela Secretaria de Negócios Jurídicos. Então, você tem, inclusive 

nos processos, as assinaturas por onde passaram esses processos. Então vocês terão, 

inclusive pelo que eu vi, convocaram a SNJ, convocaram outros envolvidos. O que está 

no papel, está no papel. Me desculpa, o que está no processo, eu já li todo o processo várias 

vezes, minha assessoria já leu, o que tem de assinatura nos autos, eu quero saber da senhora: 
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Se alguém orientou a senhora, é simples, é uma pergunta objetiva, sim ou não, alguém orientou 

a senhora se tinha que ser feito por compra e venda e não desapropriação? Secretaria de 

Negócios Jurídicos! Acho que fui clara com relação a essa pergunta. A Secretaria de 

Negócios Jurídicos então, desde o começo falou para a senhora que teria que ser 

desapropriação e nunca falou que teria que ser compra e venda? São duas sugestões, são 

dois caminhos. Eu optei pela desapropriação, assim como outras gestões também 

optaram por desapropriações. Parece que a gente está falando de uma ferramenta 

desconhecida, ela não é desconhecida. É muito usual no município, inclusive. Alguém 

orientou a senhora desde o início se tinha que ter sido feito por compra e venda e não 

desapropriação? Alguém chegou a orientar a senhora nesse sentido? São processos, 

vereador Borgo, são encaminhados da SNJ para gente, mais claro que isso só de fato eu 

desenhar. Não é só orientar, é assinar Secretaria de Negócios Jurídicos. Nós termos um 

departamento jurídico na prefeitura para isso. As orientações, as discussões, são 

tomadas é .... de certa forma, num âmbito de gabinete, mas nada é feito da nossa cabeça, 

tem embasamento jurídico! Eu estou entendendo que a senhora não quer responder essa 

pergunta! Eu vou passar para próxima pergunta: Quando que a senhora teve ciência que teria 

um superávit na arrecadação com o dinheiro do Fundeb? Nossa, vereador. Assim, a 

expectativa de arrecadação dos municípios, não foi só em Bauru, foi em outros também, 

hoje a gente acompanha mês a mês, o secretário de finanças nos traz sempre um 

relatório, então a gente vai acompanhando mês a mês. A gente tem um "boom" de 

arrecadação nos meses finais do município. Então, não dá para te estabelecer uma data 

especificamente. Cada mês é uma arrecadação, então só vai mesmo saber de fato o que 

você tem, no final do ano. Então eu acho que basicamente não tem como, é uma conta 

que não fecha, em junho, como que vou saber quanto vou arrecadar em dezembro? Não 

tem como, tem que esperar dezembro para saber. A senhora não sabia então no primeiro 

semestre que ia ter, sabe por que, Prefeita? Porque o seu Secretário de Finanças disse ontem 

aqui na Câmara que em abril ele já tinha alertado a Secretaria da Educação que ia ter um 

superávit. Então, quer dizer, acho que não é tão difícil assim? Porque o próprio secretário 

parece que disse aqui na Câmara que em abril já tinha uma previsão e a senhora disse que 

não sabia então! Não, eu não disse que não sabia. Eu disse que cada mês é um mês. Você 

tem uma expectativa e você tem uma realidade. Mas, independentemente de superávit 

ou não, a gente tem investimentos a serem feitos na Educação e isso não muda. Como 

é que foram feitas as escolhas desses imóveis, prefeita? Da onde surgiu? Foi a senhora 

prefeita, a secretária, alguém levou a oferecer esses imóveis, esses imóveis à Prefeitura? 
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Como é que deu início isso para chegar no interesse público? Primeiro as necessidades da 

Secretaria de Educação que estão em primeiro lugar. Interesse público em investir em 

escolas, ampliações e posteriormente em reformas. E segundo que nenhum processo 

começa aqui no meu gabinete, necessariamente. Eles começaram na Secretaria de 

Educação. Quem avalia tecnicamente qual escola está de acordo com a nossa 

necessidade é a Secretaria de Educação e os técnicos! Então, assim, eu não sou 

professora, eu não estou todos os dias na escola, então quem normalmente tramita tudo 

isso é a Secretaria de Educação. Então quem olha, quem analisa se vale, se não vale a 

pena, se é bom, se está pronto, se nãó, é a Secretaria de Educação. Então eu posso 

entender então que partiu do poder público e não de corretores ou de pessoas privadas? Não, 

a desapropriação partiu do poder público, né? Não há oferecimento, pelo menos para 

nós, de nenhum tipo de imóvel porque o município não trata esse tipo de questão dessa 

forma. O município trata por interesse em desapropriar um imóvel especificamente. 

Como vocês estarão com os técnicos, com a Secretária de Educação, vão ter 

oportunidade de compreender quais foram os prédios que foram desapropriados e 

porquê que eles foram escolhidos. Até porque alguns deles nós já estávamos nos 

prédios, né? Nós já tínhamos imóveis que nós pagávamos aluguel. Eu acho que isso 

responde muita coisa. Perfeito. Os despachos que constam dos processos, eles foram 

escritos todos pela senhora? Era importante a forma presencial para mostrar para a senhora, 

não sei se a gente consegue aqui. Mas eu acho que é uma questão simples. Dos despachos 

que constam nos processos, todos foram a senhora que escreveu ou alguém escrevia para 

senhora e a senhora só assinava? Não, tem vários processos vereador Borgo, que passam 

pela SNJ, então você tem o despacho da prefeita e você tem o despacho de quem auxilia 

você no gabinete. Então eu acho que isso que é importante ressaltar. Não, isso não 

significa que haja direcionamento no despacho. Vem da SNJ e eu dou "encaminhe-se", 

"auxilie-se", eu faço uma demanda de assinaturas aqui no gabinete imensa. Mas, isso 

não significa que não sejam as minhas palavras, por exemplo. Encaminha, confere, 

confiro, encaminha para a Câmara, isso é absolutamente natural. Se alguém vir ao meu 

gabinete, vê que o volume de documentos é muito grande, então, não é uma coisa que a 

prefeita consegue ficar o dia inteiro escrevendo. Então vou dar um exemplo aqui, 

específico, prefeita, no caso da aquisição, da desapropriação da Staff, folhas 54, tem um 

despacho de Vossa Excelência, do dia 1° de setembro de 2021, está escrito assim: "Autorizo a 

aquisição do referido. Assim, nos termos da nossa lei orgânica, elabore Projeto de Lei para 

autorização do Legislativo" e assina Suéllen Rosim. A senhora sabe se esse despacho foi feito 
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pela senhora? Foi feito junto comigo aqui no gabinete, com palavras inclusive ditas por 

mim e alinhadas junto com a assessoria nossa aqui. É, esse prédio especificamente, até 

então, nós optávamos discutir a possível compra. Isso foi discutido eventualmente, 

podia ser uma opção, tanto é que o próprio despacho direcionado por mim dizia 

exatamente isso. Mas, no curso, diante do tempo que nós teríamos de discussão na 

Câmara como uma possível compra tradicional e o nosso interesse em termos "escolas 

pulmões" e resolvemos as questões de Educação no município, nós optamos em 

desapropriação, que é importante ressaltar que o ato final foi um ato de desapropriação. 

E isso não inviabiliza que outros processos tenham começado como compras 

tradicionais e tornaram desapropriações ao longo do caminho. O que tem que se validar 

é o fim do processo. O fim do processo não teve outro, a não ser, uma desapropriação. 

A senhora tem ... teve contato com algum ex-proprietário desses imóveis que foram 

desapropriados? A senhora conhece algumas dessas pessoas ou teve ... conversou, chegou a 

ter reunião com eles pessoalmente? Não, não tive reunião com ex-dono ou qualquer outra 

coisa. Fiz uma visita, juntamente com a Comissão de Educação da Câmara, lá atrás, 

inclusive, eu nem me recordo se existia um proprietário ali, não recordo mesmo, mas 

inclusive com a Comissão de Educação, também fiz visitas, aí algumas escolas que 

nós ... essa divulgação de desapropriação de imóveis, da gente investir em prédios, ela 

já foi tratada junto à Comissão de Educação e muito abertamente com todo o mundo a 

respeito disso. Mas, eu não tenho contato pessoal, muito menos profissional, com a 

maioria. Tem alguns imóveis que eu nem sei quem são os donos. Para dizer a verdade, 

como eu disse, tudo foi tratado pela Secretaria de Educação, eu tenho uma cidade inteira 

para tocar, não só a Educação, tem outros pontos. Então quem acompanhou e tramitou 

tudo isso foi a Secretaria de Educação. A senhora disse no começo que não teve contato 

com os proprietários, agora a senhora disse que não teve contato com a maioria. É, a senhora 

teve contato então com alguém? Não, a maioria não, eu não tive contato com proprietários 

desses imóveis, muitos deles eu não conheço pessoalmente. O que eu disse é que nós 

fizemos visitas, eu tive em um ou dois prédios, junto com a equipe da Educação e eu não 

me recordo se lá tinha dono, eu não tenho vinculo e não conheço particularmente, os 

donos, até porque esses processos não tramitaram comigo. Eu não conversei com 

nenhum dos proprietários a respeito de desapropriações. Isso tudo vereador Eduardo 

Borgo, que fique claro, foi tramitado na Secretaria de Educação. A prefeita tem muitos 

outros afazeres, não é, por isso que você tem secretários e técnicos. Se eu tiver que ficar 

escolhendo qual prédio desapropriar, para o meu gosto, não é assim. Tem que ser do 
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interesse público e da necessidade da escola. Você tem uma Secretária de Educação 

com a expertise que a Maria do Carmo tem mais uma equipe técnica, por que que eu vou 

vistoriar prédio? Não, isso é obrigação da pasta. Eles que vão realocar as escolas. 

Perfeito, prefeita. A responsabilidade é da Secretária de Educação, ela vai ter a oportunidade 

de vir aqui e esclarecer para gente os detalhes. Agora, em relação prefeita, especificamente 

alguns imóveis, eu notei alguns fatos que chamaram a atenção. O imóvel da Minas Gerais .... 

Qual imóvel? Da Minas Gerais, o galpão. Sim. A senhora foi informada que existiam 3 

hipotecas gravadas nesse imóvel no valor de R$ 4 milhões? Não, é um termo bastante 

técnico e eu acho que vocês tão ter opção de esclarecer isso com a equipe. O que eu 

tenho tranquilidade é que todos eles seguiram os trâmites normais e naturais, não há 

irregularidade alguma até o ponto que eu sei nesse sentido. Então a senhora não teve 

ciência. Ah ... a senhora, também vou fazer no mesmo sentido que ... existiu uma avaliação pelo 

banco no momento das hipotecas, que aquele imóvel valeria Dois milhões, novecentos e 

noventa e sete mil reais, mas existia uma hipoteca de R$ 4 milhões. A senhora tinha 

conhecimento disso anteriormente ao processo de desapropriação? Olha, as 

desapropriações, como eu disse, foram ... seguiram um rito tradicional, um rito da 

Secretaria de Educação, um rito de avaliação pela equipe técnica da Secretaria de Obras 

e também de todo o respaldo jurídico. Entrar em algumas especificidades comigo, 

vereador Borgo, é dizer que eu transitei por processos que eu não transitei. Quem fez 

isso é a parte jurídica do município, eu acho que quem vai poder esclarecer ponto a 

ponto desses itens serão os técnicos. Da minha parte, vamos desapropriar escolas 

prontas, vamos investir na Educação e eu acho que isso a Secretaria de Educação 

conseguiu fazer muito bem. Quando ... eu preciso fazer essas perguntas, prefeita, porque tem 

todo um vínculo e quando eu fizer a pergunta e a senhora não teve acesso ou não sabe, é 

simples, só falar: "olha, não fui informada", sem problema. Por exemplo: A senhora teve notícia 

que funcionários, servidores da Secretaria de Educação, entraram em contato com uma 

imobiliária em Bauru e foi oferecido por R$ 3.700 milhões esse imóvel, podendo chegar a R$ 

3.500 milhões e depois cortaram relação com essa imobiliária, acabaram conversando com 

outra imobiliária, aonde chegaram a pagar R$ 3.900 milhões? A senhora sabia disso? Não, 

não, não estou sabendo. Perfeito! Prefeita, tem alguma ... eu vou ler algumas partes aqui para 

senhora, é .... nesse processo, folhas 44, de 1511212021. Há uma manifestação do procurador 

jurídico, dizendo o seguinte: "Que o processo fosse melhor instruído com documentos que 

estão ausentes, principalmente em relação às hipotecas, contudo, parecer tem natureza 

consultiva e a decisão administrativa me parece ser pela realização da desapropriação no 
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estado em que está não acatando a orientação desse procurador jurídico". Então, quer dizer, 

pelo que esse procurador no processo da Minas Gerais, folhas 44, 15/12/2021, o procurador 

indica que não estaria acatando a orientação dele em relação ao processo. No mesmo 

processo, folhas 115, despacho de 3/12/2021, há também um despacho assim: "Minha 

orientação jurídica é para que não se adquira o imóvel sem que haja necessária segurança 

jurídica de todas as situações envolvendo o negócio, mas, considerando a urgência 

determinada, as minutas que seguem foram elaboradas com as informações disponíveis nesse 

processo administrativo, que ao nosso ver são insuficientes, mas considerando a urgência, 

segue para análise superior". Existe também, em um outro momento ... no processo, prefeita, 

só para constar, da Staff, nas folhas 120, na data de 25/11/2021, há um despacho do doutor 

Daniel Moisés Barreto, procurador da PPI, que fala assim: "Saliento que os pareceres 

paradigmas, são todos datados de dezembro, fim do ano. Situação similar a esta posta nos 

autos, época de fechar o orçamento". Aí ele fala: "Enquanto eu aqui estiver, cumpre o meu 

papel, resguardar os procuradores jurídicos de qualquer pressão interna ou externa para 

exercer livre análise dos autos". A pergunta que eu faço é a seguinte: A senhora teve ciência 

ou alguém comentou com a senhora que os procuradores estavam sofrendo pressão para 

darem os pareceres? Não, ninguém comentou comigo, desconheço e não acredito ser 

verdade. Até porque a gente nem tem essa autonomia, de fazer a gestão de ficar 

obrigando procurador a fazer seu próprio trabalho. Só uma dúvida: A senhora diz que não 

acredita que seja verdade o quê? Que tenha pressão ou o que eu li? Porque o que eu li está 

no processo! Não, de pressão, o senhor informou de pressão. Não me recordo 

absolutamente nada disso, até porquê o procurador ele é concursado da prefeitura para 

dar parecer, então tem que fazer, não tem como obrigar alguém a fazer o próprio trabalho. 

Então, não faz nenhum sentido fazer uma pressão nesse sentido. Mas, fora isso, eu 

desconheço. Agora, algumas questões com pareceres, vereador Borgo, eu acho que 

você terá prorrogativa de ouvir os próprios envolvidos. Acho que devem fazer. Eles 

serão. Nada melhor do que quem escreveu esclarecer. Eles serão ouvidos no momento 

oportuno, acho que foram até indicados aqui no início da audiência, mas eu preciso perguntar 

para senhora se existe, se um procurador chegar aqui e confirmar que estava tendo alguma 

pressão, é, eu preciso questionar isso aí da chefe do Poder Executivo. A senhora, pelo que 

disse, não sabe de nenhuma pressão? Da minha parte não, da minha parte não. 

Desconheço qualquer tipo de pressão nesse sentido, como eu disse: Procuradoria dá 

parecer. Não tem por que ter pressão num trabalho cotidiano. Em relação ainda a esse 

imóvel da Minas Gerais, a senhora sabe se existia algum outro similar, ou se tinha que ser 
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aquele imóvel, não existia nenhum outro imóvel que atendesse as necessidades da Prefeitura 

Municipal de Bauru? Olha, eu acho que essa avaliação. Como eu disse, é uma avaliação 

feita junto aos técnicos da Secretaria de Educação. Quem avalia se aquele local está 

faltando escola, saímos ... o que é claro que saímos dos aluguéis, que era o nosso 

principal objetivo, também investir os recursos na Educação, então, sugiro que reporte 

essa pergunta a eles se houve outros imóveis similares próximos. Se tivesse algo 

melhor, eu tenho certeza que eles teriam optado no melhor. A senhora conhece os 

proprietários da TOP Imóveis e os seus corretores que participaram dessas tratativas, dessas 

conversas do processo? Não! Não conheço, vereador Borgo. Eu até, assim, das coisas 

que mais fui chancelada em Bauru é com relação a não ter vínculos com o município. 

Então, pelo contrário, eu tenho vínculo com pessoas, mas não tenho uma grande fatia 

de empresários, corretores e donos de imobiliárias que façam parte do meu dia a dia, até 

porque minha vida tem sido trabalhar. Então, não conheço, talvez tenha visto em 

reuniões, em demandas, mas não tenho nenhum vínculo pessoal ou profissional com 

eles. Não conhece então? Não! Em relação prefeita, agora, acho que o Guedes de Azevedo, 

lá foi. .. eu entendo que as perguntas técnicas, mais detalhadas, precisam ser com a Secretária 

e com os técnicos que avaliaram e tudo. Mais existem algumas questões que eu acho que seria 

difícil passar desapercebida por Vossa Excelência. Por exemplo, ao que consta, lá não foi 

comprada, acho que desapropriaram uma casa ao lado, mas sem desapropriar a quadra. Como 

é que desapropria por interesse público aquele imóvel e desapropria uma casa ao lado e tem 

uma quadra ... quadra esportiva ... e acaba não desapropriando? A senhora sabe o porquê que 

aconteceu essa ... ou se não era mesmo para desapropriar? Houve uma questão técnica que 

eu não me recordo exatamente qual detalhe foi, mas isso não inviabiliza a maior 

conquista que nós tivemos que é uma escola pronta, uma escola que inclusive nós 

tínhamos demanda, uma escola-pulmão, que vai servir de socorro enquanto as nossas 

outras escolas forem reformadas e concluídas, enfim, inclusive foram sugestões que 

vieram até por meio da própria Comissão de Educação, que seria um prédio de interesse 

para o município. Houve uma questão técnica, mas nada que inviabilize, inclusive, o 

prédio que hoje está sendo ocupado por uma escola que estava num lugar, na minha 

opinião, irregular e hoje estão muito melhores. Acho que a quadra é importante, mas 

pode ser claramente solucionado. A nossa preocupação não era a quadra, nossa 

preocupação é um espaço para estudar, especificamente, que é o que nós temos no 

Guedes. Mas, é, alguma questão técnica que eles devem avaliar isso e detalhar o porquê. 

Não sei te dizer muito claramente, o porquê que ela não foi inclusa naquele momento, 
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mas vocês terão bastante gente para esclarecer isso, que inclusive esteve no local, 

tramitou os processos, viu a necessidade e é isso. Em relação agora ao imóvel do Damásio, 

acredito que aqui também, em que pese a senhora ter os técnicos e secretários, tudo, mas 

acho que é uma política de governo. Por que desapropriação daquele imóvel, um dos metros 

quadrados mais caros de Bauru? Não seria interessante ter desapropriado em outro lugar mais 

acessível à população? Eu acho que aí vai ter que cair no critério técnico, como eu disse. 

Eu, preciso dar carta branca para que nossos secretários escolham o melhor dentro 

daquilo que a gente puder e tiver. Então, assim, nós não temos tantas opções de prédio 

assim no município, que tenha alguma dessas especificidades. Eu assim, fiquei muito 

tranquila com relação às escolhas feitas pelos técnicos neste sentido. Então assim, se é 

o melhor lugar, porque aquele local, nada melhor eles para poder esclarecer isso. 

Entendi. Então é com a Secretária de Educação também? Sim! Ela e os técnicos! Chegou ao 

seu conhecimento, que esse imóvel do Damásio tinha sido adquirido a 1 ano antes, por 

R$2.170 milhões, como consta na matrícula, depois vindo a ser oferecido para a prefeitura e 

pago em juízo, numa avaliação de mais de R$ 6 milhões? Sabe por que, Prefeita? Porque a 

imobiliária apresentou o valor de aluguel desse imóvel R$ 25 mil mensais, sabe? Dá para gente 

tentar fazer uma análise aqui, não precisa ser um técnico, em que pese que nós vamos 

perguntar também para o técnico. Veja bem, esse prédio tinha sido adquirido há um ano por 

R$ 2.170 milhões e tem proposta de aluguel nos autos por R$ 25 mil mensais. Se a gente levar 

em consideração que dos imóveis no município de Bauru, o valor de aluguel mês se baseia em 

1%, nós chegaríamos ao valor desse imóvel de R$ 2.500 milhões, ou seja, aproximadamente 

R$ 2.170 milhões que tinha sido comprado. Mas aí, a prefeitura avalia por R$ 6.279 milhões, e 

ainda o proprietário está na Justiça pedindo um valor a maior. Quando esse processo chegou 

à senhora, por isso que eu questionei se tinha alguém que orientava a senhora juridicamente 

antes da senhora dar o despacho, porque eu imagino, eu vi no processo dele, eu costumo ler 

os despachos, as assinaturas que eu dou, em que óbvio, a quantidade de Vossa Excelência é 

maior, mas a gente quando vai colocar a assinatura num lugar, a gente acaba dando uma lida, 

pergunta para um assessor "Oh, o que que é isso aqui? Está certo? Está correto?" Sim. 

Ninguém assina nada sem ler, né? E nesse caso aqui, eu acredito então que a senhora 

também tenha lido. E não chamou a atenção de R$ 2.170 milhões a 1 ano antes, sendo 

avaliado por R$ 6.279 milhões? Nem um pouco, até porque a avaliação é uma conta! É uma 

conta, é uma conta fixa aí, uma conta que o próprio avaliador, que é servidor do 

municipio, vai fazendo. Se você abastecia o carro num valor no ano passado, esse ano 

está 2, 3 vezes mais, imagina o que as mudanças são de valores. Mas, isso tem que ser 



12 

avaliado, os avaliadores da Prefeitura é que vão cogitar os valores, vereador Borgo. Não 

é uma coisa que eu avalio, eu não sou avaliadora. Eles que fazem as avaliações, foi feito 

por eles. Esse prédio específico, qual que é o projeto para ele? Tem em curto espaço de 

tempo? Trata-se de uma área nobre, é que se trata de uma área com um dos metros quadrados 

mais valorizados de Bauru! Qual seria o projeto desse, para esse imóvel, especificamente? O 

Damásio especificamente deve servir aí para um, provavelmente, para um espaço onde 

os professores vão ter o Napem, que é um centro de treinamento para professores, 

então, acho que vai ser um dos imóveis que a gente deve mexer e já deve, enfim, assim, 

acho que é um deles que foi judicializado, então, assim que a gente tiver acesso, a gente 

faz todas as modificações. Mas ele já tem aí uma certa destinação que foi apresentada, 

inclusive aí numa reunião que nós tivemos com os vereadores. Mas, esse móvel. .. eu 

imagino assim, a gente pagar R$ 6.200 milhões e poucos reais no imóvel por utilidade pública, 

deve ter um uma ... uma destinação ali importante, não é? Imagino que a senhora saiba para 

que que vai servir ali. Eu considero o aperfeiçoamento de professores fundamental, a 

gente está falando da qualidade do ensino. Então, hoje, eles precisam também de uma 

estrutura. Por mais que a gente vai em valor, eu acho que que é um lugar, um dos 

melhores lugares, os professores precisam de um espaço para aperfeiçoamento. Então, 

eu acho que é um ótimo investimento. Eles precisam, com certeza! Vai ser ali no Damásio 

então? Sim, a previsão é no Damásio. E não dava para ser em outro lugar? Aí tem que 

avaliar com a professora Maria do Carmo, com a equipe de trabalho dela. Essa 

divulgação do Centro de Aperfeiçoamento foi o que nós apresentamos a vocês 

amplamente divulgado que o Damásio vai ser para isso. Se houver alguma mudança, aí 

a Secretaria tem que avaliar conforme a logística. Em relação agora, Prefeita, ao prédio da 

Staff. No começo do processo a intenção da Prefeitura era compra e venda, isso aqui está nos 

autos, e para uma escola. Aí foi feita uma alteração, porque escola não podia, e alterou para 

fazer a sede da Secretaria de Educação. E aí também alterou para desapropriação. No dia 

01/09, a senhora deu um despacho autorizando a aquisição do referido, só que a justificativa 

mesmo, inclusive, teve um embate ali muito forte no processo, que a justificativa para a 

desapropriação de interesse público, ela foi juntada em novembro, 29 de novembro, uma 

semana antes do decreto de desapropriação. Então, quer dizer, não chamou a atenção da 

senhora que era um processo que ia ser por compra e venda para escola, depois não era mais 

para escola, era Secretaria de Educação, depois não era mais compra e venda. era 

desapropriação. A impressão que fica, Prefeita, é que tinha que comprar aquele imóvel! A 

senhora ... não chamou a atenção da senhora, o porquê da insistência naquele imóvel? Não, 
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não chamou a atenção, nós saímos de um aluguel da sede da Educação e o que nos 

interessa é o processo final. É, o senhor comentou bastante, muito do que passou, né, 

para mim interessa que a desapropriação foi feita. O ponto final, os decretos, saíram 

como desapropriação. Então, nesse quesito não houve, na minha opinião, nenhum tipo 

de irregularidade. A senhora tocou num ponto interessante, que interessa era sair do aluguel. 

Existe previsão de outra Secretaria do município ir para aquele prédio? Não, não há interesse 

nesse momento. O prédio já está para ser devolvido, acho que um detalhe ou outro que 

precisa ser ajustado. E por que que não foi desapropriado aquele prédio Prefeita, que ao que 

consta é mais barato e já estava pronto, inclusive, com ocupação da Secretaria de Educação? 

Bom, essa informação de ser mais barato, é uma informação que eu não tenho. Mais uma 

vez eu digo, como os processos tramitaram pela Secretaria de Educação, dentro de suas 

justificativas, o nosso interesse era uma nova sede para Secretaria de Educação para 

sair do aluguel. Agora, vai depender da avaliação que foi feita, dos valores, isso eu não 

tenho informações. Quem vai poder responder especificamente é a nossa Secretária. O 

interesse era para sair do aluguel desde o início? Porque no início, consta que era para criar 

uma escola volante! Também é um investimento, né, vereador Borgo. Se você tem prédio 

alugado e tem recurso para sair do aluguel, por que que a gente não faz isso? É a sede 

da Secretaria de Educação, então, há um interesse do município nisso. A gente estava 

pagando aluguel, então por que não ir para um prédio próprio? Certo! Prefeita, e nesse 

processo da Staff, folhas 16, de 6/8/2021, "após informação do engenheiro Júlio César, que 

consta em folhas 15, não haveria mais interesse na compra desse imóvel. O engenheiro Júlio 

César, consta, ele dá o despacho dele, que não tinham mais interesse na compra desse 

imóvel". Só que em seguida, veio o despacho da Secretaria da Educação, constando o 

seguinte: "Considerando a revisão estratégica referente ao assunto, a revisão estratégica, 

retomamos o processo para que as providências necessárias quanto à continuidade do 

processo para aquisição de imóvel localizado na Dama da Noite ... ". Pergunta: qual que foi essa 

revisão estratégica? Era mais em cima daquilo que eu tinha falado que era para Educação e 

depois o engenheiro Júlio César disse que ele tem informação de que não tem mais interesse 

na compra, ele usa compra, e aí tem uma revisão estratégica por parte do governo, aonde o 

processo volta a tramitar para fazer desapropriação. A senhora tem informação a respeito do 

que que ocorreu nessa revisão estratégica ou também foi somente com a Secretária de 

Educação? Não! As desapropriações aconteceram à medida das necessidades. Então, 

assim, inicialmente se ventilou a questão da compra, no caminho a gente tem outras 

escolas de interesse, escolas públicas pulmões que eram nossa maior preocupação, 
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você tem escola para servir de pulmão na reforma de outras, a Educação que estava num 

prédio alugado, para mim o que interessa mais é o processo final, o processo final foi 

uma desapropriação. Então são estratégia de investimentos em educação que fizemos, 

é nesse sentido. Na data de 09/08/2021, folhas 17, o engenheiro Júlio César Rodrigues sugere 

que o processo seja encaminhado ao Jurídico para esclarecimento de como deveria ser o 

procedimento para a aquisição do imóvel, pontuando que no segundo semestre de 2019, a 

Secretaria da Educação pleiteou a aquisição de um imóvel em processo similar e não obteve 

êxito. Ocorre que ao invés desse processo ir para o Jurídico, foi para senhora, que não acatou, 

ou melhor, não aceitou a opinião do Júlio César para que fosse para o jurídico e a senhora 

determinou a avaliação desse imóvel em 15 dias, ou seja, resumindo: o engenheiro Júlio César 

não tinha segurança no processo de desapropriação, deu o despacho dele solicitando a 

avaliação do jurídico, esse processo vai para senhora e a senhora determina a avaliação, 

desprezando a orientação do engenheiro Júlio César, que tivesse essa segurança jurídica. A 

senhora lembra desse fato? Não, não me lembro especificamente desse fato, mas, com 

relação à segurança jurídica, todos eles passaram pelo jurídico. Então, não vejo falta de 

segurança jurídica nesse quesito. É, pode ter tido as especificidades dele, eu não me 

recordo, que faz um tempinho, né, mas, é, como eu disse, a gente teve o respaldo jurídico 

e está bem. Então, não vejo problema nenhum. Prefeita, voltando na questão do autorizo da 

senhora, de folhas 54, de 01/09/2021, a senhora disse, a gente tocou nesse assunto agora, 

que a senhora ditou e acho que alguém escreveu ali ou pode ter escrito para senhora. Nas 

folhas 54, está escrito, é uma peça muito importante, e a senhora fala assim: "Autorizo a 

aquisição do referido, assim, nos termos da nossa Lei Orgânica, que elabore Projeto de Lei 

para autorização do Legislativo". A senhora manda elaborar Projeto de Lei para autorização. 

Se a intenção desde o início era desapropriar, por que que a senhora mandou .. .Vou recapitular, 

Prefeita, folhas 54, data 01/09/2021, há um despacho da senhora dizendo o seguinte: "autorizo 

a aquisição do referido, assim nos termos da nossa Lei Orgânica, elabore Projeto de Lei 

para autorização do Legislativo". A senhora acabou de dizer que desde o início a opção da 

Prefeitura era desapropriação. Por que que a senhora autoriza aqui e manda pela Lei Orgânica 

para elaborar um Projeto de Lei para autorização do Legislativo? Se eu não me engano, esse 

era um dos primeiros processos, como eu disse. Você pode ter começado a discutir uma 

compra, mas o processo final foi de desapropriação. Uma coisa não inviabiliza a outra. 

Então, assim, houve um despacho que inicialmente íamos enviar um Projeto de Lei para 

Câmara para fazer a compra, a compra tradicional. Optamos pela desapropriação que 

era um caminho mais rápido para aquilo que a gente precisava, nós precisávamos de 
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escolas pulmões, os alunos de investimentos a serem feitos e a ferramenta de 

desapropriação, vereador Borgo, é uma ferramenta utilizada no município há bastante 

tempo. Em 2019, o município desapropriou R$ 25 milhões em Educação, então assim, 

me estranha uma grande preocupação do uso de uma ferramenta totalmente usual, a 

gente pode discutir uma compra passando pela Câmara ou podemos falar "não vamos 

enviar pra Câmara, vamos seguir para desapropriação", que foi o que fizemos. É que 

tecnicamente, Prefeita, tem uma diferença bem grande em cima da compra e venda. Primeiro 

porque compra e venda tem que passar pela Câmara. Segundo tem que abrir licitação. Mas eu 

não fiz compra e venda. Nós fizemos desapropriação. Mas, ... , chegou em determinado 

momento do processo a encaminhar um Projeto para autorização do Legislativo. Não, nós não 

encaminhamos Projeto para autorização, a gente teve um despacho inicialmente 

cogitando uma possível compra. Aí optamos "não vamos comprar, vamos desapropriar". 

Em relação Prefeita, a gente já vai partindo para o final já, em relação à escola Gasparzinho, 

que também foi desapropriada, existe a reforma no prédio anterior onde estava instalada a 

escola. Aí a Prefeitura foi e desapropriou o segundo imóvel. A senhora chegou a ser orientada 

sobre a possibilidade de aguardar a reforma da escola Gasparzinho anterior ao invés de fazer 

a aquisição desse novo imóvel? Alguém ... a senhora lembra de alguém ter comentado com a 

senhora? Não, a Secretária apenas nos apontou interesse e a opção de adquirir, é, por 

meio de desapropriação desse prédio, então, nós já estávamos lá e eu não tenho 

problema nenhum com, isso, então, né, a gente tem os técnicos que avaliam a 

possibilidade de desapropriar escola já existente ali e foi o que fizemos. A gente precisa 

de novas escolas, novas reformas, então, na verdade, quanto mais prédios prontos 

tivermos, melhor, e outras ampliações precisam ser feitas em várias ... uma coisa não 

inviabiliza a outra. Em relação ao imóvel do Marabá, galpão do almoxarifado, lá foram 

adquiridos três imóveis, três matrículas, uma onde está o galpão e duas matrículas anexas. A 

senhora lembra qual foi o interesse público nessas outras duas matrículas, nesses dois imóveis 

anexos ao galpão? Ampliação ... o que o pessoal nos passou foi a ampliação 

especificamente, enfim, nós temos o almoxarifado, aqui, a modernização dos processos, 

a ampliação, então, aí a ampliação, o almoxarifado da Educação, ele ... é um bom 

tamanho, a ampliação é necessária. A gente tem verticalização para fazer e era ... o 

objetivo foi esse. Tem projeto para essa ampliação? Deve estar em andamento, está em 

andamento, preciso avaliar. Mas é para ter. O objetivo da desapropriação é a utilização 

dele, eu não sei em que ponto está o projeto. Isso vai ter que falar com a nossa 

Secretária. Existe um projeto então de ampliação? Sim, existe projeto de ampliação. Tem 
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verba orçamentária para isso? Porque ele foi comprado de forma urgente. O processo tramitou 

rápido ali, nós acreditamos que pelo prazo de tramitação desse processo, devia ter uma 

utilidade pública ali emergencial, um projeto, uma reserva orçamentária ... A senhora sabe se 

tinha? Precisa avaliar com a professora Maria do Carmo, mas nenhum dos imóveis 

desapropriados foi desapropriado para ficar ao relento, para ficar só na desapropriação, 

foram feitos para investimentos, tanto é que a gente ... os prédios desapropriados que 

nós já tivemos acesso já estão sendo ocupados, ajustados, o almoxarifado já é um lugar 

que nós já estamos e agora o pessoal trabalha aí para fazer ajustes necessários para 

ampliação, enfim, reforma, porque inclusive a gente precisa de reforma lá. A senhora 

disse que foram adquiridos para investimento? Poderia explicar melhor para gente, o que que ... 

Ampliação ... escolas-pulmão, ampliação de áreas, escolas que nós já estamos usando e 

agora a gente tem opção de fazer melhoria, é ... sair do aluguel, então é ... acaba sendo um 

investimento, né, se está investindo em infraestrutura na Educação. Alguém chegou a 

orientar a senhora que, da possibilidade de ter feito a aquisição desses terrenos, né, desses 

imóveis, por compra e venda, por licitação, de forma que pudesse economizar dinheiro público? 

Porque quando você está com dinheiro na mão, eu vou dar um exemplo, do prédio da Minas 

Gerais, foi anunciado, tinha ... nós temos provas, a gente está juntando isso nos autos, uma 

imobiliária anunciou por R$ 3.700milhões, podendo chegar R$ 3.500 milhões. Está escutando? 

Estou ouvindo. Então, teve um anúncio de uma imobiliária, nós temos essa informação, que, 

o imóvel da Minas Gerais foi anunciado por R$ 3. 700 milhões, mas como o processo, é ... 

chegando a R$ 3.500 milhões, só que como foi feita a desapropriação, pagou R$ 3.900 milhões, 

ou seja, nós temos essa informação, a pessoa vai vir depor aqui na CEI, R$ 3.500 milhões que 

foi oferecido para a Prefeitura, e a Prefeitura pagou R$ 3.900 milhões. Se tivesse com dinheiro 

na mão, pagamento à vista, se tivesse feito por compra e venda com licitação, poderia ter 

economizado dinheiro público! Alguém orientou a senhora nesse sentido? Não, vereador 

Borgo. Valores é uma coisa que eu não tenho nem que discutir, porque tecnicamente 

existe uma avaliação sendo feita. Deixa eu ser mais objetivo. Eu sei que não vou perguntar 

de valores, que isso não é a senhora, é o avaliador, eu preciso saber o seguinte: alguém chegou 

para senhora e falou "Prefeita, nós vamos pagar mais caro se fizer por desapropriação". 

Ninguém orientou a senhora nisso? Não, não tenho esse tipo de orientação e nem 

confirmação de que isso era uma certeza. Não! Nós optamos em desapropriação, 

avaliando dentro do preço de mercado de acordo o avaliador. Não é uma coisa que eu 

coloco valor ou especificamente desconto isso ou negócio. A gente desapropria de 

acordo com a avaliação que é feita. Prefeita, para encerrar, é ... eu também preciso fazer essa 
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pergunta: A senhora tem notícia que alguém do seu gabinete, se alguém do seu gabinete, 

entrou em contato com terceiros, os ex-proprietários, orientando a não comparecer na oitiva da 

CEI? Chegou alguma informação para senhora nesse sentido? Não, não chegou à 

informação, até porque a gente tem muito trabalho aqui, vereador Borgo. É muito difícil 

eu ter que deslocar assessor diante da demanda do município para ficar fazendo 

"picuinha" ou tentando impedir uma coisa que a gente tem tudo a esclarecer. Para mim1 

assim, não há, a CEI para mim está mais que resolvida, não há irregularidade por minha 

parte e nem pelo menos aqui do meu gabinete, pessoal tem muito trabalho, ficar ligando 

para não comparecer, eu acho que isso é uma coisa que não há necessidade. Se eu 

tivesse algo a esconder, mas não há o que esconder, não há informação nenhuma da 

nossa equipe do gabinete a não comparecer, a gente não manda na vida das pessoas, 

né, então cada um faz aquilo que bem entender. Perfeito! Prefeita, muito obrigado se 

provavelmente na continuidade dos processos, nós vamos ouvir outros convidados e por isso 

foi importante o depoimento da senhora agora, inicial, porque nós vamos agora ouvir as outras 

testemunhas, outros servidores e foi muito importante esse depoimento da senhora, 

principalmente sobre a responsabilidade da Secretária da Educação, nós temos bastante 

dados técnicos que não conseguimos com Vossa Excelência, até porque Prefeita tem uma 

visão mais ampla das secretarias da cidade, mas com certeza nós vamos detalhar isso aí com 

a Secretária da Educação, porque ficou muito claro da responsabilidade dela nesse processo. 

Eu agradeço à Vossa Excelência pela participação e já de antemão, se tivermos mais algumas 

dúvidas, se poderemos contar com Vossa Excelência para esclarecimentos. Claro, sigo à 

disposição. Muito obrigado. Palavra &!'ereã~íi Qtlíra: Boa tarde Prefeita, boa tarde a todos! 

Prefeita, eu gostaria de iniciar com alguns questionamentos, é, específicos sobre os processos 

que nós temos aqui, 10 processos que temos aqui, que temos estudado não é de hoje, nós 

estamos desde dezembro, logo que somamos os valores de desapropriação que foram sendo 

publicados durante todo o mês de dezembro no Diário Oficial, totalizando R$ 34.800.943,55. 

São 16 imóveis adquiridos, com recursos da Educação. Esses valores chocaram os 

vereadores dessa Casa, foram pegas de surpresa. Não chocaram só os vereadores, mas 

chocaram as pessoas que são de Bauru, que nunca viram isso na história dessa cidade. Então, 

tratar essa CEI com muita naturalidade me traz uma tristeza muito grande, porque talvez a 

Prefeitura não tenha reconhecido de que é um investimento altíssimo em algo que não era para 

ser feito com urgência e está na narrativa dessa tarde de que precisaria acontecer, seria mais 

rápido, que é para Educação, que é para melhoria da educação no município, então eu gostaria 

de fazer essa consideração antes porque eu não sei se a senhora conhece os imóveis que 
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foram adquiridos, mas nós conhecemos, cada um deles, em detalhes. Fomos nos imóveis e 

lemos o processo completo, o que eu acho que a senhora deveria ter feito! Essa CEI é muito 

séria, mais séria do que as outras CEls que nós tivemos aqui na casa. Que essa CEI, se nós 

tivermos o que aconteceu na CEI da FERSB, de documentos não chegarem e tudo mais, ainda 

assim, a gente conclui os trabalhos. Porque o que temos aqui é o suficiente para chegarmos a 

uma conclusão. Então, se 30% dos documentos não chegarem, como foi o caso da CEI da 

FERSB (interrompe por problemas técnicos e Prefeita solicita que retorne desde o "CEI séria"). 

Então, vamos lá, reafirmar que essa CEI é muito séria, eu aconselharia a senhora a ler os 

processos, porque não é uma coisa natural, está tudo certo, não é! Eu aconselho a ler cada um 

dos processos. Existe indícios aqui de irregularidades, irregularidades que podem resultar 

na cassação do Prefeito. É muito sério. Então "é desapropriação, nós optamos ... ". Não é bem 

assim! Para ser considerado desapropriação, o jurídico da Prefeitura teria que ter dado parecer 

pela desapropriação e nós temos casos que o jurídico deu parecer por compra. Compra passa 

pela Câmara. Não precisa rir Prefeita, é sério, nós não estamos aqui brincando. Compra 

passa pela Câmara e esse trabalho que nós estamos fazendo de avaliar agora teria que ter 

sido feito antes, a Câmara que autoriza. É a Câmara que avalia o mérito da urgência, que nós 

não vimos em vários processos. "Escolas-pulmão", que nome bonito! Escolas-pulmão, a 

senhora sabe da escola que foi comprada aqui, que condições que atende o Ensino 

Fundamental? É esse o legado que essa gestão quer deixar na Educação de Bauru? Que tipo 

de escola .... R$ 35 milhões de investimento. Dava para construir muita escola. Aliás, as 

escolas estão paradas, né? No chão. E há outras que tão parando. Então é muito sério. Então 

não é simples, não é normal, nós não estamos fazendo "gracinha", não queremos 

risadinha ... queremos seriedade e respeito por essa Comissão. Então nós vamos tratar 

aqui, processo por processo, que eu conheço e acho que a senhora deveria conhecer também. 

Processo por processo. Primeiro processo que eu gostaria de tratar aqui, que foi falado, que a 

Comissão de Educação esteve com a Secretária de Educação. Com a Secretária de Educação. 

a Comissão de Educação esteve, mas que a Comissão de Educação foi visitar imóveis com a 

senhora, eu desconheço e sou presidente da Comissão de Educação. Não fui convidada e não 

fui visitar imóveis com a senhora, nem sei se a senhora foi, mas na Secretaria da Educação, a 

Comissão de Educação foi chamada no dia 26 de agosto para uma reunião. Eu agendei com 

os membros da Comissão, vereador Coronel Meira e vereador Sérgio Brum, paro dia 27 de 

agosto, às 08h da manhã e nós lá estivemos. A Secretária da Educação estava com sua equipe 

e também com o Secretário de Finanças. Dentre alguns assuntos, também na pauta, a 

aquisição de imóveis. Compra, processo para ser pela Câmara. Inclusive, o Secretário de 
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Finanças disse: "Chiara, você acha que aprova?" Porque eu já dei contra em outras 

oportunidades. Falei: "Não sei, é preciso conversar" e naquela oportunidade nós tínhamos o 

prédio da Staff para fazer escola, e eu já conhecia o prédio da Staff. O melhor prédio, inclusive, 

que foi adquirido de toda essa compra, é o prédio da Staff. Ali daria para ser feito uma excelente 

escola. Mas não foi para isso que foi adquirido o prédio, não foi para escola! Foi adquirido 

porque tinha que adquirir. tinha que queimar o dinheiro da Educação. Porque se fosse para 

fazer escola, tinha desapropriado a escola e o posto que está ao lado. Tira o posto, faz uma 

quadra e ali você faz uma belíssima escola. Mas não era o interesse público. era o interesse 

da compra. Verdade seja dita. A Secretaria da Educação não precisaria ir para aquele prédio. 

A Secretaria da Educação poderia ter continuado no mesmo prédio que está. Ali poderia ser 

desapropriado, por que que não houve interesse em desapropriar lá na Duque de Caxias um 

prédio que está á venda? Então, é sério isso daqui. Desapropriou porque tinha que 

desapropriar. se é que a gente pode chamar de desapropriação. Mas foi isso. O interesse inicial 

era comprar, iria passar pela Câmara e nós íamos avaliar o mérito, o valor, nós iríamos avaliar 

o destino do prédio. Mas, a gente faz isso agora, não tem problema. A gente faz isso agora. 

Esse prédio foi pago à vista, acordo amigável e rapidamente a Secretaria se instalou lá. OK! 

Aparentemente, problema algum. A não ser esse, de que não era para ser Secretaria da 

Educação lá. É um prédio bem valorizado para ser Secretaria da Educação. Mas, tudo bem, 

esse é o perfil desse governo. Cada um tem um perfil. O perfil desse governo é esse: comprar 

prédio bom, pagar caro, mas não importa, é para sair do aluguel, né? Para sair do aluguel, 

então está bom, então vamos lá. Esse imóvel foi adquirido por R$ 4.526.136,28 Prefeita, mais 

de R$ 4.500 milhões e isso por quê? Foi apresentado para nós aqui no segundo semestre do 

ano passado um belíssimo projeto de um Centro Administrativo, onde ali também teria a 

Secretaria Municipal de Educação. Então, planejamento é uma coisa, depois vira outra coisa, 

né, é complicado isso! Mas precisava comprar. Precisava comprar. Precisa tirar a Secretaria 

da Educação desse projeto do Prédio Administrativo, né, já que já comprou. Depois nós temos 

a sede. Escola EMEF Dirce Boemer Guedes de Azevedo, mais uma casa para futura creche 

R$ 5.939.026,24. Escola. Esse prédio eu sugeri para professora Maria do Carmo, nessa 

reunião, inclusive. Falei: "Professora, se vai adquirir escola, prédio, compra escola, escola que 

fechou na pandemia". E citei essa que eu já sabia que estava vendendo. Porque é escola! Só 

que o que a gente esperava? Que realmente fosse comprar a escola toda. A casa ao lado para 

fazer creche, não sei se tem demanda, acho que não é esse o caso. Escola toda é escola toda. 

É o prédio, é a quadra, é fazer as adaptações necessárias, fazer a mudança ... é para ser escola 

recebendo as crianças de prédios que estarão em reforma? OK! Não é esse o problema. O 
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problema é forma. É compra. Compra passa pela Câmara. Passa pela Câmara. Foi pago à 

vista, acordo amigável, pronto para uso, só que nós estivemos lá no dia 24 e 25 de janeiro e 

nenhum sinal de que a escola iria para lá, aliás, no dia 24, o diretor da escola não sabia que ia 

para lá. Mas, no dia 24 à tarde, após nossa visita, o diretor ficou sabendo que ia para lá, que 

as aulas iriam começar lá, porque tinha que justificar a compra do imóvel. Tudo bem, o 

importante é que as crianças estejam sendo bem atendidas. Não estão, porque ainda te~ 

problema na cozinha. Ontem, nós tivemos uma reunião aqui justamente para falar da merenda 

seca, né, então assim, a sede da Secretaria da Educação rapidamente entrou gente lá, tanto 

é que no dia que nós fizemos a diligência, que foi no mesmo dia que no prédio da Dirce, no 

antigo Guedes, tinha uma equipe enorme trabalhando para adequar o prédio. E na escola? 

Ninguém. Nós acompanhamos como que foi feita a mudança da Dirce e do que tinha no CTV 

também paro o prédio da ... do Guedes de Azevedo. Então, Prefeita, assim, né, há problemas 

na urgência da compra! Há problemas, não era para ter sido feita com tanta urgência, né? E 

aí, o que estranha? Desapropriou a casa. pagou à vista. mas a casa. é para ser entregue no 

dia 15/4. Que urgência de adquirir a casa, né? Então, compra em dezembro para desocupar e 

tomar posse no dia 15/04. Depois nós temos uma outra situação: Escola para abrigar 

inicialmente, ô, desculpa, escola para abrigar ... pera lá. ... Está me ouvindo, né Prefeita? Agora 

sim, agora sim estou ouvindo, ficou uns minutinhos aí pausado. Prefeita. A Dirce é uma 

escola que está em reforma. Essas crianças estão sendo transferidas para "escola-pulmão", 

precisa ter data para essas crianças irem para essa escola e data para voltarem, para não 

acontecer o que aconteceu com a Gasparzinho, que agora até comprou o prédio, era provisório, 

mas já comprou o prédio. Então assim, tem que ser provisório, ida e vinda. As crianças estão 

do outro lado da cidade, né, então assim, a reforma do Dirce precisa acontecer. Isso é 

prioridade. Daí nós temos a ampliação da EMEI Manoel de Almeida Brandão, uma casinha 

que a gente sabe ali, né, custou R$ 220 mil. O que que a gente pode dizer? Tem alguma coisa 

errada? Não! Precisa ampliar? Precisa reformar? Tudo bem, eu não vejo problema nenhum 

nessa aquisição. Eu acho que está certo. Talvez não precisasse ter sido feito por 

desapropriação. Mas, ali, eu entendo que se justifica o interesse público. Está do lado da 

escola. É uma ampliação. Depois nós temos um outro prédio ... meu Deus! Quase R$ 5 

milhões para fazer estacionamento. Esse me corta o coração. Dá para fazer 3 escolas, três 

escolas davam para fazer. Quase R$ 5 milhões de reais de estacionamento. R$ 4.903.074,24, 

garagem! Garagem para os veículos da Educação. A proposta foi feita por imobiliária, o 

que chama um pouco a atenção nesse processo, né, embora, a posse fosse imediata, nós 

estivemos lá no dia 26 de janeiro e ainda estava ocupado pelo locatário. O prédio do 
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almoxarifàdo: justifica? Justifica! Já estava lá, era o prédio que estava alugado para o 

almoxarifado. Tudo bem, eu até acho que justifica uma desapropriação! R$ 5.185.873,00 é o 

almoxarifado. Só que é o almoxarifado mais o estacionamento, claro, precisa de muito 

estacionamento na Secretaria Municipal de Educação. Muito estacionamento. Pagava um 

aluguel de R$ 19.500 mil, OK? A proposta foi feita por uma imobiliária, o que chama a 

atenção novamente. Estava no processo, né, foi pago à vista, já estava lá, continua lá, OK! -
EMEI Gasparzinho. A EMEI Gasparzinho eu conheci a EMEI Gasparzinho antes de subir para 

aquele prédio, para casa que foi desapropriada. Eu não sei por que que foi desapropriada. Ela 

estava alugada e eu acho que a intenção é voltar ela para o antigo prédio que não foi reformado, 

né, então, nós temos lá um prédio do lado do Bombeiro, no Centro da cidade, tira as crianças 

de lá, leva para Duque de Caxias, era para ser provisório, 2 anos, depois, 3 anos, depois, 

compra o prédio! Então deixou de ser provisório! Deixou de ser provisório! Porque na EMEI 

você não transporta criança. Você não vai por criança num ônibus e vai fazer "escola-pulmão". 

Não existe "escola-pulmão" para EMEI, então você não transporta. Então ou é naquele lugar 

ou não é naquele lugar. Então se comprou aqui, aparentemente desistiu do prédio no Centro. 

Desistiu também daquele projeto maravilhoso, maravilhoso, que foi apresentado no início do 

ano passado aqui nessa Casa como sendo planejamento da Secretaria da Educação. 

Maravilhoso, projeto de educação aqui no centro da cidade. Revitalização do Centro. Eu fiz 

essa Audiência Pública. Uma das primeiras de janeiro do ano passado. Revitalização do 

Centro! Projeto da Educação. Maravilhoso! Se comprou a EMEI Gasparzinho ali, aquele prédio, 

então não vai fazer mais outro aqui. Não tem demanda, mas tudo bem. O processo está 

Judicializado. Olha que ... velocidade para comprar. Era tanta pressa de comprar que o 

comprador nem queria vender. Não pelo valor que foi vendido. R$ 1.293.590,00. Um aluguel 

que custava R$ 5.985,00, né, desde fevereiro de 2020. A proposta de venda foi feita por 

imobiliária, né, e a posse nós teremos quando a Justiça decidir, por enquanto não é nosso, né? 

A Waldomiro Fantini, Prefeita, a senhora conhece o prédio da Waldomiro Fantini? É aqui ó, 

do lado da nossa Casa de Leis. Na minha época de adolescência, funcionava a escola Objetivo, 

aqui. É .. aqui. Objetivo. Prefeita, a senhora comprou um prédio que é de uma escola de 

adolescentes, adultos e está sendo usado para criança de Ensino Fundamental que não tem 

refeitório, não tem onde brincar, não tem onde fazer atividade física. não tem cobertura nas 

passagens internas da escola. foi isso aí que a senhora comprou e comprou um belo 

estacionamento do lado que é um lava-car, continua aqui o lava-car, sabe por quê? Porque o 

processo está judicializado também, né? O processo está judicializado, então não tem a posse, 

então continua funcionando desse jeito, mas foi isso que a senhora comprou, foi esse prédio! 
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Então, enquanto isso nós temos a reforma, a ampliação da Waldomiro Fantini, inclusive 

estivemos lá, fizemos reunião com a Secretaria de Obras, com o planejamento, com a 

educação, nós estivemos lá em vários vereadores para entender porque que aquela obra 

estava quase parando e a construtora quase indo embora de Bauru, né, vereador Júnior 

Rodrigues tá aqui, Júnior ... As construtoras não são ruins, é só em Bauru que elas param a 

obra e lá nós entendemos por que que aqui em Bauru quase para a obra. O problema está em -
nossas estruturas. E aí, a escola lá, o valor da obra R$ 2.198. 750,00, esse é o valor da reforma 

e ampliação, que estava quase parando, vamos ver se agora vai para frente, 400 crianças que 

vem lá da Vila Outra para cá! Então, assim, precisa vir e precisa voltar ... era para estar 

terminando essa obra no meio deste ano, vamos ver quando ela vai terminar de fato, né? 

Ahn ... Napem. NAPEM .... R$ 6.279.011,08 ... 0 maior investimento. O maior investimento que a 

senhora fez, Prefeita! Foi na escola dos professores! Na escola dos professores, Prefeita! Os 

professores são formados. Precisa de aperfeiçoamento sim, mas não em um prédio de mais 

de R$ 6 milhões. Os professores dão aula de manhã, à tarde, que hora que eles vão fazer tanto 

curso assim? A prioridade são as crianças. Tem criança comendo no chão, prefeita, porque 

não tem cadeirão na escola. Tem sala de aula fechada porque chove dentro o tempo todo. A 

senhora precisa conhecer as escolas, Prefeita! Os quatro cantos da cidade. lembra? Vá 

conhecer! São as escolas da sua responsabilidade. O olhar sereno de quem realmente não 

conhece ... se conhecesse, não estaria tão tranquila. não dormiria depois de ter feito um 

investimento de R$ 35 milhões naquilo que não é prioridade! Divide esse valor pelo número de 

alunos que tem na Educação e vê quanto dá. Prefeita! Eu fiz essa conta. depois eu passo para 

senhora. Essa proposta aqui chamou um pouco a atenção, do NAPEM, lá onde era o Damásio, 

porque a proposta de venda foi feita por um imobiliária, prefeita, no dia 13/7/2021, dois dias 

antes da abertura do processo administrativo. Processo físico-administrativo da aquisição 

desse imóvel e foi oferecido pelo valor de R$ 9 milhões e R$ 25 mil por mês para se fosse 

locação. Interessante isso. O vereador Borgo tinha feito uma continha interessante no dia da 

nossa apresentação aqui, né vereador? Muito interessante. E aí nós temos dois terrenos, esses 

dois terrenos eu gostaria muito de entender a urgência da compra dessas duas glebas. Duas 

glebas, uma no valor de R$ 762.400,00 e a outra no valor de R$ 817.103,00. Um terreno ao 

lado do outro na avenida Bernardino de Campos, esquina com a Maria Ranieri. Nós 

conhecemos bem aquela região! A Maria Pereira Pezzatto está no chão, está no chão a escola, 

está numa casinha alugada. Uma casinha alugada! Sabe quantas quadras fica desses terrenos 

aqui? 18 quadras. eu fui lá contar. 18 quadras. a escola que não foi erguida está a 18 quadras 

dos terrenos que foram adquiridos para fazer uma EMEI e uma EMEF. Sabe o que eu fico 
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pensando? A urgência de comprar o terreno, se o outro terreno que está lá é da Prefeitura, não 

subiu o prédio ainda. Mas o processo foi judicializado porque o proprietário também não 

concordou com o valor da desapropriação, mas a Prefeitura tinha muita pressa em 

desapropriar. Vamos ver quando é que vai começar a obra, não é Prefeita, porque é importante! 

É importante, a gente quer escola mesmo. A gente quer escola. Esse é o histórico dos 35. 

quase R$ 35 milhões de investimento na Educação de Bauru no primeiro ano do govern~ 

Suéllen. É isso. prefeita! O que a senhora acha que a Câmara Municipal está entendendo 

dessas "desapropriações importantíssimas para a Educação?" Sabe o que que a Câmara está 

achando. Prefeita? Que a senhora não quis passar os processos aqui na Câmara. porque nós 

iríamos avaliar a necessidade de cada um deles. E ao avaliar. alguns. talvez a Câmara 

aceitasse que realmente tinha necessidade. e outros. talvez. achasse que não teria 

necessidade. Mas. haveria um problema ... haveria um problema. que seria de cumprir com o 

limite dos 25%. limite não. o mínimo dos 25% da Lei de Responsabilidade Fiscal que a 

Educação teria que investir no ano de 2021. Então. o que nós entendemos, prefeita. é que 

os investimentos foram feitos rapidamente como desapropriação porque precisavam ser feitos. 

não que houvesse necessidade! É isso que nós entendemos! A senhora sabe que é .... por mais 

que é .... seja colocado aqui "são técnicos", "são processos", "a necessidade", "não sei o quê", 

prefeita que decide, o técnico auxilia prefeito. A Secretária não decide. É prefeito que decide! 

Se fosse assim, não precisaria ter prefeito, então. Agora, é o prefeito que decide, que tem que 

conhecer e tomar as decisões, é o prefeito! Se tiver deixando Secretário decidir por si só, está 

errando, está errando, agora, foi muito sério isso daqui. Agora eu aconselho a senhora a tomar 

par da situação porque Bauru é uma cidade que tem muita gente zelando por ela ... muita gente 

zelando por ela e aqui ninguém entra fazendo o que quer e sai fazendo o que quer sem dar 

satisfação e sem compartilhar as decisões. que são importantes e que reúnem volumes de 

investimentos tão grandes. tão grande. Então, diálogo é importante, conhecer é importante e 

mais do que isso, prefeita, respeitas as instituições. Aqui nós não estamos de enfeite, de 

cartório, para bater carimbo e dizer amém! Aqui a gente discute. O que for bom para cidade, 

terá aprovação, mas o que não for, vai ter a reprovação. Isso faz parte de um processo 

democrático e a "surpresinha", inclusive para Comissão Educação que tem sido citada como 

se a Comissão de Educação tivesse participado, e não participou, foi pega de surpresa também 

e isso não é muito legal para relações! Então, se a senhora não sabia exatamente, não 

lembrava exatamente do que se tratava tudo isso e tudo mais, está tudo certo. Preste atenção, 

prefeita, eu vou deixar a senhora á vontade para falar o que quiser, eu não vou ficar fazendo 

pergunta específica não, eu acho que os processos falam por si só, os imóveis falam por si só, 
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se a senhora quiser acrescentar alguma coisa, ok! Eu ouviria a senhora lá no final, depois de 

ouvir todos que tivessem falado, mas é .. foi importante para saber justamente isso, que a 

senhora não sabe! Era isso que eu tinha para dizer. Claro, depois do discurso da Vereadora 

Chiara e não das perguntas, mas os apontamentos, acho que é absolutamente natural, 

que talvez é o que ela faria se estivesse no meu lugar, mas quem sabe um dia vai ter 

oportunidade para isso. É o que me traz um questionamento, vereador, entendo quE: 

todos são bem vindos, mas me causa uma estranheza muito grande, principalmente a 

senhora que tem um mandato já bastante conhecido no município, de questionar o 

modelo de desapropriação, quando fizeram em mandatos anteriores, quase R$ 25 

milhões e que me recordo, ninguém questionou essas desapropriações, no segundo 

plano que você comentou comigo, quando você cita irregularidades, me preocupa um 

pouco que você afirma que elas existem, então o que eu percebo é que sem ao menos 

ouvir os técnicos, sem realmente explanar, você já imputa a mim, o objetivo de uma CEI, 

que tem um único caminho que é cassar a prefeita, eu até entendo que essa tenha sido 

a sua tentativa e de alguns, desde o dia em que assumi, mas de fato fui eleita e preciso 

estar comprometida com a cidade. Também me causa bastante estranheza sempre que 

a vereadora Chiara cita bastante eu não ser de Bauru. Eu escolhi Bauru para viver e acho 

que o bauruense gosta mesmo de mim, a ponto de me colocar como prefeita, então isso 

nunca foi um quesito, para eles, muito preocupante, quem ama Bauru, não deixa as 

escolas municipais, chegarem ao ponto que elas chegaram. Nós estamos ... eu estou aqui 

a 1 ano e 2 meses, e eu assim, quando eu vi suas fotos e de algumas pessoas da 

comissão visitando as escolas eu fiquei feliz, porque se tivessem feito isso 

anteriormente, nós não teríamos escolas detonadas, como nós temos no município hoje, 

eu não consigo estragar uma escola, com 1 ano e 2 meses de gestão, essas escolas 

vinham estragando à muitos anos atrás, então onde estavam os grandes fiscalizadores 

na hora de ir lá e observar as escolas que estão com goteiras, escolas que estão sem 

muro, estão sendo invadidas? Então essa narrativa de imputar à prefeita, uma 

irregularidade por investimento de R$ 34 milhões na educação, eu vou investir muito 

mais porque eu tenho pressa, simplesmente de correr atrás do prejuízo que a cidade 

passou a alguns anos. Então quando você fala de desapropriação, de compra, compra, 

compra. Não, eu desapropriei! É meio legal e se os senhores não sabem, quando 

entraram com uma ação contra mim, explicando que eu não deveria ... Para paralisar as 

nossas desapropriações, o próprio Juiz disse: o motivo de investigação seria se a 

prefeita não cumprisse a Lei de responsabilidade fiscal e se ela por um acaso não 
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cumprisse a destinação desses prédios, eu tenho crianças em escolas estudando hoje. 

É o melhor dos mundos? Não é mesmo vereadora Chiara, você sabe disso que você 

também é da educação, melhor seria ter uma estrutura como você tem, como eu também 

tenho, mas infelizmente essa não é a realidade. Eu não vou conseguir correr atrás do 

prejuízo, mas eu posso garantir a você, eu estou na função que exerço hoje, e espero 

deixar para as próximas, quem sabe a futura prefeita de Bauru será você, e fico feli~ 

porque você vai estar na minha pele, vai entender um pouquinho como as coisas 

funcionam, vai estar na posição que estou hoje, de executar e não de fiscalizar, que você 

está agora e quando você diz que eu não respeito os poderes, eu me incomodo um 

pouco, porque eu sou uma pessoa muito acessível a todos os vereadores, pelo contrário, 

quem muitas vezes não é respeitada sou eu, mas eu me coloco sempre na posição que 

estou aqui pra ser questionada, eu estou aqui pra isso, então respeito absolutamente o 

poder de vocês, de fiscalização, então não estou preocupada com a CEI! "Você está de 

gracinha com a CEI?" Não, eu tenho muita coisa na cidade para tocar, a CEI da educação, 

também é uma prioridade nossa. Eu sou a primeira a querer esclarecer, porque se as 

pessoas pensam assim "como alguém pode desapropriar R$ 34 milhões e não levar nada 

por fora". Pois essa pessoa sou eu, eu lamento que o mundo, seja diferente hoje em dia. 

Eu tenho os meus 33 anos de idade, não nasci em Bauru, mas eu sou uma pessoa que 

olho para essa cidade e penso "que bom que eu estou aqui, porque eu vou oferecer o 

melhor e tentar deixar uma prefeitura melhor". O segundo ponto que você comentou, a 

visita nas escolas, eu já questionei isso, a vereadora sabe disso. Vereadores que já 

estavam aqui, inclusive a senhora, então R$ 35 milhões de desapropriação, escolas 

caindo aos ... tem escola ruim mesmo, mas eu não quebrei escola em 1 ano e 2 meses 

não, elas já estavam assim, inclusive obras que começaram e não foram terminadas. 

Então quem está investindo sou eu, quem está olhando para essas escolas é essa 

gestão, então as mesmas visitas que a Comissão de Educação fez nós também fizemos, 

só que você chegar numa escola, não é como se constrói uma casa, você precisa de 

bons projetos para isso, isso a gente está fazendo. Uma outra questão, é essa questão 

de desapropriação e compra e vendai Gente, é muito simples, o executivo, tem as suas 

responsabilidades e tem a caneta na mão, eu tenho hoje a opção de escolher, o 

legislativo tem a sua posição, a CEI, ela é um poder do legislativo e tem total prerrogativa 

de acontecer a fiscalização, ela deve acontecer. Mas eu tenho a opção de escolher as 

opções, entre compra e venda, o que você escolheu dentro da legalidade, eu tenho esta 

autonomia hoje conforme executivo, então acho que isso não deveria ser questionado. 
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Um outro ponto, os processos passam sim por mim, eles passam, não só por mim, como 

eu disse pra vocês, eu tenho outras pastas e processos que chegam o tempo inteiro na 

minha mesa, então coisas de Julho ... eu vou precisar rever realmente, mas nada que ... 

que não possa ser visto, inclusive eu abri a Prefeitura, a Secretaria de Educação, para 

que os vereadores pudessem ver os processos, Maria do Carmo estava à disposição, 

jurídico à disposição, chamei uma reunião com os vereadores, estava lá, para esclarecer
1 

porque eu acho que a CEI, ela tem que acontecer, quando há de fato uma irregularidade, 

mas é tão difícil encontrar irregularidade nessa CEI, que começou a se criar tantas 

narrativas, que até a minha família está sendo convocada, convidada pra uma CEI da 

educação, meu pai não é dono de imobiliária, meu pai e meu cunhado não tem nada a 

ver com isso, para você até ver como a CEI ela parte para o rumo político, então assim 

isso a gente vai ter que pontuar. Estou encerrando! É que eu anotei aqui algumas 

pontuações, que a senhora fez questão de dizer, que me chamaram um pouquinho a 

atenção: prédio administrativo, ele vai ser uma realidade, e quanto mais prédio tivermos 

na educação, mais a gente vai adaptar, na minha gestão não tem prédio abandonado, 

como a estação Ferroviária não, na minha gestão tem prédio arrumando, consertando e 

viabilizando projetos. A gente está aqui para terminar muita coisa, então o prédio da 

educação é muito lindo, eu não sou um mandato de anunciação, eu não gosto dessas 

coisas, então é, então o prédio da educação lá trás em janeiro era um projeto de gestões 

anteriores, que é totalmente inviável, isso eu posso comprovar a vocês. A gente vai 

escolher em conjunto com a Câmara e com a sociedade, o melhor caminho para estação, 

que não uma estação que vai abrigar só Educação, até porque lá, não tem recursos 

somente da educação. É ... vamos lá, sobre a urgência ... bom ... estacionamento de frota, a 

senhora desconhece a quantidade de frota que nós temos, está espalhada em vários 

pontos da cidade, esses R$ 34 milhões não é nem 10% do investimento da educação, a 

gente tem isso, isso que nós estamos falando de um ano de Pandemia, um ano, que nós 

passamos 2021 sem aulas nas nossas escolas, então não vejo problemas em relação 

aos investimentos. Sobre a urgência ... é ... Bauru tem pressa e eu ... nós temos recursos 

para desapropriar prédios e temos recursos para reformas as nossas escolas, que é o 

que nós faremos na nossa gestão, então acho que basicamente é isso que pontuou, os 

R$ 35 milhões já desapropriados, que nunca se questionou né? E agora está 

questionando, é basicamente isso, acho que eu ... eu respondi. Lamento que a senhora 

não tenha tido perguntas, mas sim apontamentos e afirmações, mas é absolutamente 

natural, nesse ano a gente deve ter um palco um pouco maior para discussão política e 
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menos educação, que se a educação fosse a educação de fato, a gente nem estaria aqui 

nessa CEI, estaríamos juntos nas escolas, encontrando uma forma de fazer isso mais 

rápido, porque as nossas escolas e os nossos alunos precisam. Fala do ver~aaor [psiia: 

Prefeita, obrigado! Vereadora Chiara, antes de passar a senhora, eu só queria como Presidente 

da Comissão Especial de Inquérito, fazer uma observação em relação a uma das falas da 

prefeita, no que diz respeito que a CEI tem como único ob.jetivo cassar a prefeita! É mentira vi!! 

prefeita, só gostaria de deixar registrado. porque eu votei a favor da CEI e estou presidindo a 

CEI com muita responsabilidade e vamos fazer um trabalho sério. sim. com muita 

transparência, com muita sensatez, da maneira como sempre conduzimos. então eu só queria 

corrigir essa sua fala porque é uma inverdade pelo menos em relação a minha parte, e tenho 

certeza, em relação a todos os vereadores! Que bom, vereador Losila. Presidente, desculpe 

te interromper, só para também alinhar com relação a isso, eu agradeço a sua fala, 

porque a gente está aqui justamente para esclarecer, não há dúvida nisso, por isso que 

quando eu digo para levarmos para o campo do esclarecimento, significa não fazer 

apontamentos de irregularidades que nem sequer foram analisados! Vocês estão no 

primeiro depoimento, é nesse sentido que eu quero dizer, vereador Losila, vou estar 

sempre à disposição do município e não tenho tanto problema quanto a isso, mas a 

gente também deixa muito claro que existe muitas vezes, um viés político, mais do que 

o viés técnico, e é isso que me preocupa, se a presidência vai conduzir essa CEI dessa 

forma, aqui também do nosso lado será conduzido com total seriedade, 

responsabilidade e acima de tudo respeito, como o que eu tenho tido com o legislativo 

desde o primeiro momento em que assumi essa cadeira. Eu estou de passagem e eu 

quero levar para o fim do meu mandato, algo que seja bom para cidade, principalmente 

com relação ao diálogo. Peço desculpas se se sentiu generalizado, mas a ideia não era 

generalizar. Peço desculpas, não foi minha intenção. Nós também prefeita, só uma 

observação mesmo, porque eu fiquei incomodado, me senti ofendido em relação a sua fala 

neste item, então é só para deixar claro. Palavra !i§[~o.Gr.~lªtQf: Até porque prefeita, nós não 

estamos numa Comissão Processante aonde o final pode ser uma cassação. nós estamos 

numa Comissão Especial de Inquérito, que é para levantar fatos, é uma investigação, que não 

culmina com o resultado de cassação. Palavra ifread_Q.fiQfilfilâ: Só para reforçar o que vocês 

disseram, que na verdade eu quis uma comissão processante desde o começo, então eu já fiz 

a análise prefeita! Quando eu falo de irregularidades, é porque eu as encontrei, por isso que 

eu falo para a senhora: Leia o processo! Eu as encontrei! Quais, vereadora? Vamos deixar os 

vereadores da comissão especial de inquérito falarem, ninguém tem objetivo de cassar prefeita, 



28 

mas por mim. isso aqui seria uma Comissão Processante para cassar o mandato da senhora, 

o que a senhora fez. para mim, há irregularidades! Você precisa falar quais foram as 

irregularidades, desculpa! Mais uma coisa que eu gostaria de dizer: eu fui vereadora no 

mandato passado e visitei todas as escolas. vereador Serginho está aqui, da comissão da 

Educação, não só visitei, como apontei os problemas de manutenção, não só apontei, como 

além de audiência pública, fiz lei. lei que entreguei nas mãos da Professora Maria do Carmo 

Kobayashi, e que não é cumprida, nem por ela, nem pela senhora. que é prefeita e tinha 

obrigação de cumprir a lei! Então a manutenção das escolas é péssima. a lei existe e quem 

não executa. não é a Câmara Municipal. é a Prefeitura Municipal de Bauru. Por isso que estão 

tão ruins as escolas. Reconheça prefeita. que já tem mais de um ano de governo. não foi ontem 

que começou e se a senhora começou a governar essa cidade. sem saber o que estava 

assumindo. já deu tempo! Vamos começar a correr. para corrigir em tempo de apresentar algum 

resultado durante esse governo. porque não é isso que a gente tem visto dentro das escolas. 

Vá conhecer as escolas prefeita!! Converse com os diretores, pelo menos com os diretores das 

escolas que foram adquiridas, a senhora poderia ter conversado. pelo menos com os diretores! 

Palavra verEl,áçlor aerglcfâll!Ul Gostaria só de fazer uma pergunta, para ficar claro a respeito 

das escolas que a senhora mencionou ... pulmões? Como que chegou às decisões. para que 

fique claro para população a respeito da ... nesse sentido da escola pulmão. Como vocês 

chegaram nessa conclusão. que era a melhor escolha nesse momento? Obrigada pela 

pergunta! Não é que é um nome bonito, é que é a realidade mesmo! Quando a gente fala 

de "escola pulmão", é que tem algumas escolas que estão passando por reforma, alguns 

prédios que precisam ser readequados e a gente não consegue colocar as crianças 

estudando, enquanto a reforma acontece, então a "escola pulmão" é justamente para 

servir de acesso, enquanto aquela escola termina, igual o Dirce ... termina, eles ficam lá 

onde esse prédio foi adquirido, justamente para conseguir concluir a obra. Infelizmente 

as nossas escolas, algumas vão precisar de uma "super-reforma", então a ideia de 

escola pulmão é justamente essa. Cada processo de aluguel na prefeitura, ele demora 

bastante, ele é bastante criterioso, assim como uma desapropriação, ele passa por uma 

avaliação e é muito mais moroso, se a gente tem uma "escola pulmão", ela serve de 

acesso, até porque a gente tem muitos equipamentos de educação que precisam de 

reforma, então a Secretaria pensou numa escola pronta, uma escola que serviria pra isso 

até que o destino final das crianças aconteça, que é assim, a reforma feita, as obras 

concluídas, então é por isso que a gente usa termo de "escola pulmão", significa, não 

interromper as aulas, as crianças continuarem estudando, até que as escolas dessas 
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crianças, especificamente naquela região da cidade fiquem prontas. Palavra vereador 

l,.o$ilá: E eu tenho uma pergunta prefeita, assim inicialmente, eu gostaria que a senhora 

pudesse esclarecer e nos trazer informações, se esse recurso de R$ 34 milhões, na totalidade 

ou parte, poderia ser gasto com construção de imóveis ou reformas de imóveis? Poderia sim! 

Mas as nossas desapropriações, elas não inviabilizaram em momento nenhum, reformas 

e ampliações. Acho que é importante deixar isso claro. Então mesmo que a gente tenh~ 

desapropriado escolas que nós já estávamos, escolas que ... vão servir para ampliação, 

saindo dos aluguéis, nós ainda temos uma margem para reforma e ampliação de escolas, 

nossa maior dificuldade é que os projetos prontos para irmos para licitação, são projetos 

que não estavam prontos. Ano passado percorremos as escolas, para levantar todas 

essas questões de falta de muro, de ampliação, qual que precisa ... qual região que 

precisa construir escola nova, para esse ano a gente conseguir jogar isso tudo para 

licitação. Então esse investimento não inviabiliza ou outros, poderíamos usar? 

Poderíamos usar! Mas nós temos recursos garantidos para as reformas e ampliações, 

graças a Deus a educação é umas das pastas em que a gente mais tem recursos, que 

precisam ser mais bem empregados ainda, do que nós tentamos fazer nesse ano de 

2021. Outra pergunta que eu gostaria de fazer, é porque neste primeiro ano de mandato, 

considerando o superávit, enfim ... o período ... em virtude até das respostas que foram dadas as 

perguntas do vereado Borgo, porque a prefeitura municipal, não optou em utilizar parte desse 

recurso em ATAS para reformas das unidades, durante esse primeiro ano de mandato? 

"Ah ... tudo ... bem eu não tenho projeto", mas existe a possibilidade de se fazer uma contratação 

por ATA, para manutenção na hidráulica, de telhado, enfim, nesse modelo. Porque daí, 

conforme os projetos e necessidade de reforma fossem ocorrendo durante o ano, já poderia 

ser realizado, então por que que não teve esse tipo de ação no governo? Na verdade, vereador 

Losila, essas ações aconteceram, as pequenas manutenções elas aconteceram ao longo 

de 2021, mas não era uma prática por exemplo aqui em Bauru, de nós optarmos por 

ATAS de manutenções, de pintura. Então inclusive a nossa equipe esteve recente em 

Sorocaba ... pegar o modelo de uma cidade como Sorocaba, que já utiliza essas ATAs, 

pra justamente dar essa agilidade que você comentou. A nossa equipe de manutenção 

da Secretaria de Educação, era muito pequena em 2021, continua sendo, num ano em 

que também nós não poderíamos contratar, por conta da Lei 173, então o que nós 

estamos adotando, principalmente ao longo desse ano são essas ATAs que vão dar mais 

agilidade aos processos de manutenção. Porque eu concordo com você que é uma 

questão morosa, e que as ATAs seriam a melhor solução para as manutenções e as 
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pinturas. Então essa iniciativa, essa atitude já foi tomada por nós e pela secretaria. Então 

as manutenções do ano passado, nós até conseguimos pontualmente, mas nós 

tínhamos essa deficiência de equipe de manutenção, coisa que hoje nós já conseguimos 

resolver bem. Eu também cheguei a esse pensamento sobre ATA, depois que eu entrei no 

mandato, primeiro dia do meu mandato ... primeiro final de semana, aliás antes de assumir o 

mandato, fui dar uma volta com prefeito Gazzeta e pedi a ele que priorizasse o projeto executiv~ 

da EMEI Aparecida Pereira Pezzatto, que fica ali na Bernardino de Campos, esse projeto 

demorou mais de 4 anos pra ser confeccionado, um projeto, que inicialmente era de uma 

reforma, a escola ficou abandonada, teve que colocar no chão, não dava mais pra corrigir 

estruturalmente. Na primeira semana talvez, no primeiro mês desse mandato, eu fui falar com 

a professora Kobayashi e com o Clóvis, a respeito dessa escola, e nós ainda não tivemos a 

licitação, então um processo, de reforma ou de construção de uma escola no município, que 

tem a necessidade de projeto executivo, tem demorado, por experiência, 5 anos, então se a 

gente for esperar projetos de reforma de escolas, sem a possibilidade de trabalho com ATA, 

nós vamos ficar 5 anos para reformar cada escola. Agradeço a sugestão! É necessário 

repensar a forma e o modelo de atuação, para depois não ter esse desespero no final do ano, 

porque também a gente compreende o papel do poder executivo, tem que gastar lá, o mínimo 

de 25%, senão incorre em improbidade e aí é um grande problema para prefeita que conduz o 

poder executivo. Então aí começa a se buscar necessidade de urgência, mas nós estamos 

agora em fevereiro, ainda tem, para este ano e eu quero usar aqui também pra ... Nós temos 

mais 8 meses para conseguir equilibrar esse planejamento do dinheiro público! É o que ocorreu 

no ano passado e que nós vimos ... um desrespeito ao recurso público, uma falta de 

planejamento, então eu acho que isso pode ser sanado daqui para frente e obviamente as 

considerações ao processo em si, a comissão especial, nós vamos tratar durante todas as 

análises. Palavra l{~~~or..é!ltri.~Í: Suéllen, analisando, eu gosto de fazer análises técnicas, 

por eu ser engenheiro, eu gosto de ir muito na racionalidade, e pelo que eu vi de tudo isso, 

sabe, é como essa metodologia da desapropriação custou caro para o município, meu, sabe, 

porque na hora de avaliar o prédio eu sei que tem uma metodologia de cálculo, que o avaliador 

segue, mas pelo visto ele está valendo mais do que realmente vale o imóvel e daí a prefeitura 

na hora da desapropriação vai pela avaliação do servidor que, tudo bem, é uma metodologia, 

é caro ... a prefeitura tem o que interessa para o vendedor, que é o dinheiro, o vendedor tem o 

imóvel e ele está precisando do dinheiro. Vale R$ 4 milhões o prédio ... se a Prefeitura chegar 

assim, "olha, vale R$ 4 milhões o prédio, eu te dou R$ 3.5 milhões, é pegar ou largar". O 

cara com a corda no pescoço financeiramente, aceita, muitas vezes aceita, então eu acho que 
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essa ... e outra coisa, com a pandemia, com a crise econômica que se instalou, muita escola 

particular abriu o bico, quebrou, então, até é muita oportunidade de compra por parte de escola, 

de escola já pronta, estrutura pronta para Educação, é .... oportunidades boas de compra para 

prefeitura, surgiram, surgiram! Então, nessa negociação, lá o .... Guedes de Azevedo, ah, tá à 

venda, quer R$ 4 milhões? Olha, te dou R$ 3.5 milhões. Quer? É pegar ou largar". Muitas vezes 

essa pessoa está desesperada por dinheiro, abraça a ideia. Você entendeu? Então, eu acho 

que a Prefeitura podia ter economizado muito dinheiro nesse processo. E se chegasse para a 

Câmara e falasse "Negócio de ocasião, aqui, ó, Guedes de Azevedo, ocasião mesmo, top, 

o prédio está bom, eu ofereci R$ 3,5 milhões, valia R$ 4 milhões e eu ofereci R$ 3,5 

milhões". Eu tenho certeza absoluta de que a Câmara ia aprovar, ela poderia ter comprado as 

mesmas que comprou economizando dinheiro. Isso é uma coisa, assim, entendeu, eu acho 

que foi péssimo esse caminho da desapropriação porque jogou dinheiro fora, porque a 

Prefeitura poderia ter comprado tudo o que comprou através do processo de compra e venda, 

economizando dinheiro porque a Prefeitura tem dinheiro. O poder de negociação nessa 

relação, o poder de negociação da Prefeitura é muito grande. Porque ela vai pagar à vista, ela 

está com dinheiro no bolso, ela poderia ... é a mesma coisa, eu vou comprar uma casa, eu estou 

com dinheiro no bolso, a casa vale R$ 1 milhão, a primeira coisa que eu vou chegar para o 

proprietário lá que tem a casa, eu tenho R$ 800 mil, quer? É pegar ou largar. E diante da 

situação econômica, poderia ter feito muito melhor negócio se fosse um processo de compra e 

venda! Eu sei que o Direito é interpretativo, eu vejo aqui ... eu sou engenheiro mecânico, 

Prefeita, todos os advogados aqui da Câmara começa a discussão, todo mundo tem razão, é 

uma coisa impressionante, todo mundo tem razão, então é muito interpretativo o Direito, sabe, 

e .... então é complicado, porque cada um tem uma visão e todo mundo está certo, mas na 

prática, a Prefeitura poderia ter economizado muito mais dinheiro se fosse um processo de 

compra e venda, porque ia comprar imóveis barato, ia comprar barato. Agora, pelo amor de 

Deus, tem que rever essa metodologia dos ... é .... dos avaliadores. Porque os avaliadores não 

estão vendo o lado da Prefeitura, não estão vendo o lado do comprador, do vendedor, isso não 

pode acontecer. Eu sei que tem metodologia de cálculo, mas tem que ser revisto essa 

metodologia de cálculo, porque estão jogando contra a Prefeitura os avaliadores! É mais essa 

questão, você entendeu, Prefeita? Como poderia ter sido o rito se tivesse comprado à vista, 

assim, o plano de compra e venda mesmo. Porque pelo processo de desapropriação, tem que 

ter avaliação do servidor lá e essa metodologia é prejudicial à Prefeitura. Tem que ser revisto 

a metodologia porque sangra o cofre da Prefeitura essa metodologia. Então, é essa a minha 

crítica, entendeu, se fosse uma compra e venda, ia ter um monte de oportunidade para 
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Prefeitura comprar a preço de banana, porque a pessoa está desesperada financeiramente e 

quando a pessoa está desesperada financeiramente ela vende muitas vezes o prédio mais 

barato. E dinheiro na mão, então, acho que ... é ... você entendeu Prefeita? A senhora está no 

primeiro mandato igual eu, então é um aprendizado para nós, eu acho que isso que está 

acontecendo serve de aprendizado, se a Prefeitura tem o dinheiro no bolso e poderia ter 

comprado tudo isso, num processo de compra e venda normal, pagando muito menos. E outr~ 

coisa, viu Prefeita, sobre a equipe de manutenção, que a senhora falou que na Secretaria da 

Educação é baixa, realmente é baixa. No caso da Waldomiro Fantini que a gente foi visitar, que 

está em reforma desde março do ano passado, até a construtora reclamou porque muitas vezes 

fica parada por falta de projeto da Secretaria da Educação. A Secretaria de Obras, tudo é 

Secretaria de Obras, é projeto ... é Secretaria de Obras, está sobrecarregada a Secretaria de 

Obras, eu sei que houve, que não podia contratar servidores em função lá da lei da pandemia, 

mas, agora, eu até falei isso para Kobayashi, tem que estruturar a ... o departamento de 

engenharia da Secretaria da Educação. Tem que ter um engenheiro civil, um engenheiro 

elétrico e as ... reformas quando começarem, estar com todos os projetos na mão para não 

atrasar a reforma, porque no caso do Waldomiro Fantini foi emblemático isso aí para mim, 

porque a gente fez a reunião lá, foi a Kobayashi, foi o Leandro Joaquim e foi o Nilson 

Ghirardello. De repente veio o engenheiro da Secretaria de Obras e falou "ah, mas semana 

que vem vai ter o Projeto da hidráulico, o projeto elétrico e o projeto do telhado pronto". 

Mas, meu, começou há um ano a obra, um ano a obra. E o que acontece, o fio de cobre era 

um preço ano passado, hoje dobrou o preço do fio de cobre. Só que o aditivo, a margem paro 

aditivo, é de 25% e se atingir aqueles 25% e não acabou a obra, a empresa, a construtora, vai 

abandonar a obra. Isso é certo, não vai tomar prejuízo. Então, as coisas que não pode 

acontecer, viu prefeita ... tem que estruturar o departamento de engenharia, tem demanda, tem 

demanda a Secretaria da Educação, tem que ter departamento de engenharia próprio. 

Próprio ... e outra coisa, construções pré-fabricadas, viu Prefeita? Para reforma, para construção 

de novas escolas, a velocidade da construção é ó, rapidinho, você entendeu? Não dá muito 

"xabu", então eu acho que é tudo isso, viu, as minhas impressões! Obrigada, viu Berriel, pelas 

sugestões aí que você pontuou. Eu até entendo por que a iniciativa privada tem uma 

outra velocidade, numa compra e venda você vai para um processo de licitação, então 

não é tão simples como parece diante das nossas necessidades, mas lógico que a gente 

acata suas sugestões, pode ser revisto, melhorado, enfim, e pensado em conjunto, 

principalmente com relação a essas manutenções, também a celeridade dos processos! 

Obrigada pelas suas considerações. 
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Fala Qçiµfõr':J\tÍarçgS:BiQS: Eu gostaria de fazer algumas indagações que a OAB, vários 

advogados, obviamente, eles fazem algumas indagações e eu vou ser porta-voz de algumas 

indagações. A primeira é o seguinte. Prefeita, até porque é a oportunidade de a senhora 

esclarecer para os cidadãos! Porque a OAB também representa a cidadania. O fator tempo foi 

a principal motivação da senhora para optar pela desapropriação ao invés da aquisição da 

compra e venda? Porque nós sabemos que o município pode adquirir imóveis por "n" motivos~ 

Dação em pagamento, compra e venda, desapropriação, então ... é, diante do que a gente ouviu, 

das indagações que foram feitas aqui e dada ao aspecto de recurso da Educação, a indagação 

seria se o fator tempo foi o principal motivo ·que levou a senhora para deliberar por essa forma 

de aquisição. Acho que o primeiro fator principal é o interesse de conseguir ampliar as 

escolas e resolver o problema de infraestrutura de algumas delas. Investir em prédios 

especificamente para abrigar escolas, acho que o principal interesse é esse. 

Logicamente que o fator desapropriação, os senhores como advogados sabem que o 

fator desapropriação tem uma maior celeridade nos processos. Eu estava no primeiro 

ano, já entramos no segundo e eu tenho sim o objetivo de investir o máximo que nós 

pudermos dentro dos nossos recursos, na Educação. E que bom que a gente conseguiu 

fazer um investimento à essa altura, um investimento alto sem dúvida nenhuma na 

Educação. Mas é só nosso primeiro ano, outros virão, outros anos seguintes se assim 

Deus nos permitir. O fator tempo de certa forma também influencia, é um processo de 

muito mais liberdade de se executar, uma ferramenta que a gente optou, é, nesse 

sentido. Basicamente é isso. Nós ouvimos aqui que houveram pareceres jurídicos, no sentido 

de orientar a senhora a tomar determinada deliberação e parece que houve deliberação em 

sentido contrário, a senhora teria alguma motivação nesse aspecto? Ou seja, de não acolher 

os eventuais pareceres feitos pelos procuradores, titulares de cargos efetivos, isentos, sempre 

buscando o interesse ... o que que a senhora busca? Claro, claro, que sim. Lógico que a gente 

tem que prezar pelo dinheiro público com muita responsabilidade, eu falo "estou 

prefeita, não sou, tenho uma vida adiante", então minha maior preocupação é empregar 

da melhor forma possível o dinheiro público, por isso que nós aplicamos esse recurso 

em escolas que já estavam instaladas, em prédios que nós já estávamos ocupando, em 

áreas que a Secretária de educação entendeu que nós não teriamas prejuízo, nós 

teríamos um ganho. Acho que isso ficou bastante comprovado, os pareceres, 

logicamente que tem o jurídico, que faz a consulta, nós temos um consultivo, para 

viabilizar aquilo que é melhor para o município, mas isso não significa que haja 

irregularidade, há uma total legalidade nessa ação de desapropriação. Só com relação 
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aos critérios, a senhora já respondeu algumas perguntas feitas pelo Vereador Borgo, mas salvo 

melhor juízo, a senhora falou que o corpo técnico, a Secretaria da Educação que motivou 

aquisição. Eu perguntaria: Existiria alguma outra comissão que se fizesse necessário ouvi-la, 

dado o vulto de recursos públicos para aquisição desses vários imóveis? E aí, aproveitando 

essa indagação, foram adquiridos, se não me falha a memória 16 imóveis, houve indicação de 

algum outro, fora esses que foram objeto de indagação e se foi o porquê da recusa? Primeir~ 

com relação a outros imóveis, a gente ... a Secretaria ... porque tecnicamente, porque a 

Secretaria que conhece as especificidades das escolas, quando você vai adquirir, por 

mais que a gente tenha que fazer uma adequação ou outra, as desapropriações elas 

estão vinculadas a escolas já em funcionamento, então você tem corpo técnico para 

fazer ... para fazer essa ... enfim, esse direcionamento nesse sentido. Doutor, volte sua 

primeira pergunta, que eu me linkei na segunda ... ? Se haveria uma comissão que pudesse 

ser ouvida, dado o vulto de recurso empregados para aquisição desses imóveis? É, na verdade 

assim, a gestão tem por prerrogativa, escolher os investimentos que pretende fazer em 

todas as pastas, assim como a gente pode na saúde, na educação, em infraestrutura, a 

gente acaba tendo essa autonomia enquanto executivo, mas essa questão de adquirir 

imóveis seja por compra e venda ou então desapropriação, era um assunto que a gente 

já discutia internamente, a própria comissão de educação, quando visitou alguns 

prédios, sabia que em algum momento o município ia fazer uma compra tradicional, 

eventualmente a gente vai desenhar em qual melhor opção, optamos por 

desapropriação, mas não é uma coisa que foi feita sem conhecimento, pelo contrário, a 

gente vem discutindo isso, acho que melhor do ouvir a secretária, quem está no campo, 

quem ajuda a gente a olhar essas despesas, quem necessariamente precisava ouvir, nós 

ouvimos e sempre tratamos isso com muita transparência. A Secretária de Educação é 

aberta para qualquer cidadão que queira esclarecer suas dúvidas. A indagação que 

fizeram aqui: quem foram os beneficiados dos valores oriundos do ... normalmente são os 

proprietários dos imóveis, a senhora falou já que não os conhece, também perguntaram aqui, 

se dentre os beneficiados, havia algum corretor de imóveis, foi a indagação que fizeram. E se 

houve interferência externa para a aquisição dos mesmos? Não! Não há nenhum tipo de 

interferência, da nossa parte, nenhuma, a desapropriação, o doutor sabe bem, você faz 

um depósito direto para o proprietário, o que o proprietário vai fazer com o recurso que 

ele recebe, aí já não fica na nossa autonomia enquanto município. Então o quesito de 

desapropriação foi feito diretamente com os donos, o valor vai direto para conta dos 

donos, alguns depositados em juízo então acho que isso ficou muito claro, é, nesse 
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sentido. Fala v~~eagi:iecllfà!Q~: Eu só queria Presidente, se o senhor me permite, agradecer o 

comparecimento do Doutor representando a OAB, sempre parceira do legislativo, da cidadania, 

da população, agradecimento a todos os vereadores que compareceram, os funcionários dessa 

casa, e fazer um agradecimento especial a Vossa Excelência, que mais uma vez tem sido um 

prazer trabalhar contigo. Na outra CEI, que nós trabalhamos na pandemia, com lisura, com 

imparcialidade e que também, interessante, teve esse apontamento que estaria direcionado, 

geralmente quem é investigado, acaba usando desse expediente para dizer que está 

direcionado e como nós vimos naquele relatório, que foi aprovado por unanimidade pela 

comissão e aprovado em plenário, não teve ali perseguição, muito pelo contrário, foi o maior 

relatório da história da Câmara Municipal, com milhares de documentos, inclusive, que vieram 

do Senado, da CPI do Senado. E mais uma vez Vossa Excelência, trabalhando com lisura, com 

transparência e digno da altura desta casa. E como foi feito da outra vez, também na qual tive 

o prazer de ser relator, dessa vez novamente, já pontuei isso aqui anteriormente, que com 

antecedência, irei disponibilizar o relatório à comissão, aonde iremos estudar e abrir para 

apontamentos dos demais vereadores, não só da comissão, mas é um trabalho público onde 

só acresce a participação dos demais vereadores! l/l//ll/ll/ll/ll/llllll//lll/ll/l/l//lll/l//lll//ll/lll/l!II/II/IIII/II 
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DANIEL FERNANDES DE FREITAS 

IMíÍÍ3/2.02~ 

Assessor de gabinete da 
Prefeita Municipal de Bauru 

Em suas declarações iniciais assim se expressou: Meu nome é Daniel Fernandes de Freitas, 

sou assessor de gabinete da Prefeita Suelen, onde desempenho todas as minhas funções 

assessorando tudo que me é designado por ela a fazer durante o dia. Sou formado em Direito, 

sou advogado e basicamente eu não tenho uma rotina diária, a gente resolve os problemas, 

acompanha reuniões, a gente faz no dia a dia aí o que ela vai pedindo pra gente fazer, 

acompanhando os vereadores, solucionando problemas, a gente atende a vereadores, como a 

gente já atendeu a vários aqui, isso aqui é um resumo do que um assessor faz no gabinete. 

Pergunta V.EefE;l.rutcir J.pJ,jlpj Perfeito doutor Daniel, só uma pergunta: O senhor iniciou na 

Prefeitura no início do mandato da prefeita Suellen? Iniciei meus trabalhos em 16 de 

fevereiro de 2021. Está, perfeito ... 2021. Pergunta k~~é!~Õrf~fqtcm Doutor Daniel, bom dia. O 

senhor é advogado, qual que é a sua especialidade, sua área de atuação? Eu trabalho no 

Direito Público há 6 anos. Direito Público? Quantos dias por semana o senhor fica em Bauru? 

Eu venho todos os dias trabalhar, exceto os dias que ela pede para mim fazer algum 

serviço externo. Nós sabemos que tem vários cargos de assessoria no gabinete, né, que 

assessora a Prefeita, especificamente a sua participação a esse processo que teve de 

desapropriação nesses imóveis, qual foi sua participação? O senhor teve ciência, o senhor 
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chegou a ler esses processos, a orientar a Prefeita? Queria eu o senhor fizesse uma explicação 

para gente, nesse sentido. Eu auxilio no trâmite de processos administrativos que passam 

pelo gabinete, mas todo e qualquer tipo de orientação jurídica, que tem que ser dado 

para Prefeita, é através da SNJ, que lá tem o Secretário e os procuradores de carreira 

para dar as orientações. Mas o senhor chegou a orientar a Prefeita em algum momento? Só, 

doutor, só pra deixar ... é ... claro, o senhor sabe disso, o senhor tem noção como advogado, 

mas ... todo depoimento que é dado aqui em Plenário, provavelmente esse relatório será 

encaminhado às autoridades, Tribunal de Contas, Ministério Público, Polícia Civil, e por isso a 

importância de que ... os depoimentos, está óbvio que o senhor sabe disso, mas é importante 

que a população que está nos acompanhando saiba que apesar de não estar aqui sob 

juramento, sob o crime de falso testemunho, é óbvio que todos os que comparecem aqui, que 

falam aqui, depois é ... caso não seja ratificado, que venha a ser retificado futuramente, a gente 

sabe que acaba dando algum problema. Palavra !!.~Ie~u:tot. "J.psila.'. Eu gostaria, inclusive, 

vereador relator, de lembrar que está sendo transmitido AO VIVO, né, fica gravado e à 

disposição dos canais do YouTube, tudo aquilo que a gente está tratando aqui. Segue vereador 

relator: então, de modo geral, o senhor chegou a orientar a Prefeita de alguns procedimentos 

específicos nesses processos? Olha, a leitura de todos os processos administrativos, eles 

passam por todos os assessores de gabinete. Normalmente sou eu que acaba lendo os 

processos administrativos para sentar junto com a Prefeita, diante da orientação dela a 

gente dá os despachos, está certo? É, mas orientação jurídica para ela, nenhuma. Que 

tipo de orientação, então, que o senhor passa para ela? Ela pergunta mais do dia a dia do 

prosseguimento "olha, depois dessa fase, para onde que a gente vai encaminhar"? Os 

ritos administrativos, porque são muitos, tem segmentos que tem que, depois dessa 

fase, a gente tem que mandar para qual Secretaria exatamente, tudo, então é nessa parte 

mais que eu oriento ela. O senhor chega a escrever os despachos dela? Porque nós 

questionamos essa situação aqui e ela ... não ficou bem claro se ela que escreve, se a letra é 

dela no processo, até que eu entendi que teve um prejuízo em cima disso ... eu queria mostrar 

os despachos ... o senhor chega a escrever os despachos para ela, tem letra do senhor? A 

prefeita dita os despachos e eu escrevo sim. Essa letra que o senhor está perguntando 

é minha, porque eu vi o senhor mostrando para ela. Tem ... a Prefeita disse aqui para gente 

que desde o início do processo, a intenção era pela desapropriação. Só que, em alguns 

documentos, nós vimos ali que o trâmite era feito, inclusive um desses despachos, onde ela 

autoriza a confecção de minuta para vir pra Câmara para pedir autorização. O senhor lembra 

de ter dado esse despacho que é o principal desse processo? O despacho para fazer minuta 
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do Projeto de Lei? Isso! A Prefeita orientou para gente encaminhar pra SNJ para 

elaboração da minuta. Mas, posteriormente, ela optou em fazer uma desapropriação, não 

fazer uma aquisição nos moldes tradicionais. Mas, naquele momento, o senhor como 

advogado atuante há 6 anos no Direito Público, quando a prefeita diz que vai pedir uma 

elaboração de uma minuta para autorização da Câmara, o senhor tinha ciência de que se fosse 

desapropriação, não precisaria de autorização da Câmara. Desculpa, a pergunta por favor .. :: 

Quando foi feito esse despacho, a prefeita ela fala para o senhor mesmo, que confirmou agora 

que acabou escrevendo esse despacho, que a Prefeita orienta para fazer uma ... orienta não, 

determina, pelo despacho dela, a fazer uma minuta de projeto para descer para Câmara de 

autorização Legislativa. Se é autorização legislativa, é compra e venda! Porque desapropriação 

não precisa de autorização! É, como o senhor viu no despacho aí no início do processo, 

depois no decorrer do processo, foi optado pela Prefeita em fazer a desapropriação, após 

as avaliações e o trâmite ... N o decorrer do processo, então, que alterou para desapropriação? 

Sim! Está no processo, né, doutor .... Mas é porque a Prefeita diz que não! Por isso que eu 

estou aqui insistindo nessa questão. A Prefeita disse no depoimento agora, na semana 

passada, que desde o início foi optado pela desapropriação. Então, pelo que você está falando 

então, foi alterado, foi mudado o procedimento? Que eu me lembre n o depoimento dela, ela 

afirmou que no principio desse processo, por .... até mesmo o que o senhor está 

falando .... Mas eu quero saber o seu depoimento, doutor Daniel! O dela a gente tem gravado 

aqui. O senhor disse "que eu me lembro do depoimento dela", para gente não, não ter aqui que 

mostrar novamente. Eu estou querendo saber pela sua experiência, pela sua participação, 

porque se o senhor chega a escrever o despacho para Prefeita, eu entendo que o senhor goza 

da mais extrema confiança da Prefeita. É, na verdade, todos os despachos, doutor, 

é .... quem dos vereadores já participaram no final do dia aí, sempre a Prefeita ou ela com 

outro assessor, e ela vai orientando da forma que ela quer que despache. Eu não escrevo 

o despacho dela longe dela, é na frente dela. Então ... ela acompanha, ela vê, se ela pede 

para modificar a gente reedita, faz tudo que tiver que ser feito. Mas, pela sua especialidade, 

6 anos advogado no Direito Público, o assessor da Prefeita que às vezes escreve o despacho 

para ela, no momento em que o senhor escreveu, ela ditando, para confecção de uma minuta 

de autorização legislativa, o entendimento do senhor ali que seria desapropriação ou compra e 

venda? No momento em que ela pediu o despacho, ela pediu para fazer a minuta do 

Projeto de Lei para compra e venda. Posteriormente, ela optou pela desapropriação, 

consta no processo. Perfeito, era isso ... porque foi bem claro aqui o depoimento dela que 

seria desapropriação. Pelo que nós vimos no processo, teve uma alteração em determinado 
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momento, de compra e venda para desapropriação. Ah ... o senhor tem ... o senhor chegou a ter 

algum contato com proprietário ou ex-proprietário, desses imóveis que foi desapropriado? Que 

eu me lembre, não, doutor. O senhor chegou a fazer alguma vistoria de imóvel? Também 

não. Nunca foi nesses imóveis que foram adquiridos? Para não falar que eu nunca fui, eu fui 

na nova sede da Educação semana passada. Na onde, doutor, desculpa ... Nova sede da 

Educação, ali no Staff! O senhor tem ciência se o pai ou o cunhado da Prefeita participaram -
de alguma dessas diligências? Não! Não participaram ou não tem ciência? Não tenho ciência 

de nada. Palavra ve.r~açlq( J;ol<àêlp(aj O senhor chegou a trabalhar, é, sábado e domingo, 

alguma vez na secretaria? Se eu trabalhei de sábado e domingo? Não, doutor, não. Você 

tem algum negócio fora de Bauru? Eu tenho um restinho do meu escritório, que são ações 

que eu tinha antes de trabalhar, que estamos finalizando, mas é fora do meu horário de 

expediente. Qual cidade que é? Jaú. Palavra V!:!~slqr ~l_ç1JQ[1 Doutor, determinado momento 

do processo, o servidor da Secretaria de Obras que faz avaliação, Júlio César, ele dá um 

despacho orientando a uma orientação jurídica. Esse despacho ele vai direto, ao invés de ir 

para o Jurídico, ele vai direto para Prefeita, que .. .foi um ato anterior a esse despacho 

autorizando a minuta, ou melhor, desculpa, a Prefeita ela pega esse despacho do Júlio César, 

que ele pede para fazer uma orientação do Jurídico, porque ele estava em dúvida, é a próxima 

pergunta que eu vou fazer, e aí a Prefeita manda direto para fazer avaliação. O senhor lembra 

desse trâmite? Eu quero chegar no seguinte: foi seguido toda orientação do Jurídico? Doutor, 

é .... em relação a avaliação, no momento em que o servidor questionou, nada impediria 

ele de fazer e posteriormente, como foi feito, subir ao Jurídico. É, simplesmente o fato 

de ir ao Jurídico já sobrecarregado, para analisar se ele tinha que avaliar um processo 

ou não, era desnecessário no momento e por isso a Prefeita determinou que ele fizesse 

a avaliação e depois, posteriormente, fosse ao Jurídico como foi. Isso é uma suposição 

sua ou é fato, ocorreu? Um fato. Um fato? Perfeito, porque poderia ter ido para o Jurídico e o 

Jurídico falado que não poderia ter sido desapropriação e sim, compra e venda, aonde 

inviabilizava nesse momento a avaliação. Mas, se isso ocorreu, eu estou satisfeito com sua 

resposta. Em determinado momento, um dos procuradores, ele alega que enquanto ele estiver 

naquela função, de chefe da PPI, ele não aceitaria pressão em cima dos Procuradores. O 

senhor teve ciência, porque consta nos autos, tem um parecer jurídico em cima disso, é .... e 

eu acredito que ele não falaria isso aí à toa. Existiu algum tipo de pressão nos Procuradores 

para mudar esse procedimento? Não! Não existia nenhum tipo de pressão? Não! Certo! Outro 

fato, no prédio da Staff, a intenção, pelo que nós vimos ... ou melhor, qual que era a intenção 

inicial em relação ao prédio da Staff? Isso daí o senhor tem que perguntar para Secretária 
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da Educação, porque ela que justifica a desapropriação, doutor. O senhor não tem ciência 

disso aí? Eu não tenho conhecimento técnico porque ela escolheu ele ou outro! O senhor 

não assinou, o senhor não deu então nenhum despacho, não tem nenhuma letra do senhor 

nesse processo da Staff? Despacho, ordenado pela Prefeita, como eu falei, sim! Agora, o 

porque ela escolheu esse, o senhor tem que perguntar para ela, vereador, eu não posso 

pegar subjetividade dela e eu afirmar aqui. É público, isso aí a gente consegue no site d!! 

Prefeitura, mas eu vou perguntar paro senhor: qual que é o seu salário na Prefeitura como 

assessor? Meu salário de assessor acho que é de cinco mil, duzentos e oitenta e cinco. 

R$ 5.285,00 um advogado especialista, atuante na área de Direito Público e sua participação 

nesse processo foi somente escrever o despacho para Prefeita? O senhor não chegou a 

orientar ela, o que seria o normal de um assessor! O senhor não chegou a orientar, então, a 

Prefeita, o que ela deveria fazer ou não, então, pelo que eu estou entendendo, a sua 

participação nesse processo, ganhando mais de cinco mil reais, um advogado, com anos de 

carreira na área de Direito Público, a sua participação era escrever os despachos da Prefeita? 

O senhor não dava orientação para ela o que que ela deveria fazer ou não? Doutor, quando 

ela pede a minha orientação, eu passo. Quando ela pede para mim executar algum tipo 

de serviço, eu faço, eu acho que acredito que qualquer assessor só faz o que lhe é 

pedido. Se ela me perguntar algo.... Em relação a esse processo, ela pediu alguma 

orientação sua? Jurídica eu não dou orientação! Dou opinião como assessor! Não dou 

opinião jurídica para não interferir no trabalho dos colegas. Em alguma ... qual que foi a 

sua opinião então, a sua assessoria, porque opinião no Direito é sua assessoria. Qual que foi 

sua assessoria, sua orientação, a sua opinião a respeito, porque o prédio da Staff, ao que 

consta, ele foi iniciado para ser uma escola como compra e venda, e depois mudou, não ia ser 

compra e venda, ia ser desapropriação. Depois não ia mais ser escola, virou a 

Diretoria ... Secretaria da Educação. A justificativa foi juntada nos autos uma semana somente 

antes de sair o decreto de desapropriação. Na justificativa era para lá ter o NAPEM, só que a 

Prefeita veio aqui na semana passada e disse que NAPEM era justificativa para adquirir o 

prédio do Damásio. Quer dizer, nesse processo o senhor não deu nenhuma orientação para 

ela? Nenhuma orientação jurídica. E fora jurídica ... administrativa ... ? Como eu falei para o 

senhor, eu só dou a orientação do andamento, para onde que tem que ser encaminhado 

agora, essas coisas, nesses processos só foi isso. Só de encaminhamento? A respeito 

da .... Nesse processo sim, doutor. A respeito de compra e venda, em todos esses processos, 

Staff, Guedes de Azevedo, é, prédio do Damásio, prédio da Vila Cardia do Galpão, enfim ... , 

todos esses imóveis, o senhor chegou a dar alguma orientação para ela durante o processo, 
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de que não deveria ter sido feito por desapropriaç~o? Não! Que tipo de orientação que o senhor 

passou para ela, doutor? Doutor, é relativo. O senhor está perguntando diversos 

processos. Não lembro o despacho de todos, se algum deles ela pediu orientação para 

mim. Mas, nem sempre, não sei como o senhor despacha seus processos no dia a dia, 

é .... nem todo o processo o senhor tem dúvida. Então, se o senhor não tem dúvida, o 

senhor não pede uma orientação. No caso, o senhor está querendo saber se eu do~ 

algum tipo de orientação jurídica e como eu já falei para o senhor antes, eu não dou! 

Quem dá orientação jurídica é a SNJ, o Secretário e o Procurador Geral, são esses 

membros que tem poder jurídico no município. Eu sei bem o meu local no município. E 

não é porque eu tenho experiência jurídica eu estou me rebaixando a simplesmente a 

executar o que está sendo pedido. O que eu quero saber, doutor, é especificamente qual 

que é a sua função no gabinete? Porque eu imagino que um Prefeito ele contrata um advogado 

experiente para ganhar mais de cinco mil reais, que trabalha de segunda a sexta-feira dentro 

do gabinete, eu imagino que não seja só para dar despacho, para escrever. Sendo que a 

autoria, a prefeita que dita. Então é isso que eu quero saber: em relação a esse processo, que 

movimentou R$ 35 milhões de reais, que começaram através de uma compra e venda e 

terminaram com uma desapropriação, aonde vossa senhoria, onde o senhor, pelo que nós 

presenciamos, pelo que nós entendemos, conta com a confiança da prefeita. Então não é 

possível que sua participação nesse processo seria só escrever o despacho da Prefeita! 

Doutor, infelizmente, não se muda a realidade. Foi isso. Por mais que o senhor insiste 

em refazer a pergunta, não foi... o doutor Manoel Losila já participou de reuniões comigo, 

a gente acompanha e ele pode verificar que raramente é pedida minha opinião. Outros 

vereadores também. E sempre que necessita de uma orientação jurídica, participa o 

Secretário da SNJ, o Procurador Geral ou um Procurador de carreira. O senhor não teve 

participação então nesse processo? Não, nenhuma participação jurídica, doutor, já te 

respondi. E qual a participação que o senhor teve? Doutor, o senhor está repetindo a 

mesma pergunta! Eu estou! Até o senhor falar a verdade para gente, doutor. Doutor, eu já te 

falei. Eu quero saber qual que é a participação que o senhor teve. Que o senhor seja liso, 

aberto, claro para gente! Qual foi a participação que o senhor teve nesse processo, perante à 

p refeita? O que que o senhor orientava ela? A orientação, novamente? Para onde vai 

direcionar agora? Depois desse fato aqui a gente manda para onde? Só essa parte de 

encaminhamento, para onde vai, para que secretaria vai? Sim senhor! O senhor não 

conversava com Procurador, o senhor não orientava, não pedia orientação para instruir a 

prefeita .... O senhor està afirmando isso? As únicas conversas que tem com qualquer outra 



7 

secretaria, qualquer outro órgão, é perguntar o andamento e pedindo se o processo pode 

ir um pouco mais rápido, porque que está demorando, o que foi que aconteceu, se está 

faltando algum documento, só nesse sentido! Existia alguma pressa, era cobrada agilidade 

dos Procuradores? Tem Procurador que disse que deu despacho dele era 1h da manhã! Era 

cobrado esses Procuradores para que fosse agilizado o processo? Olha, tudo no município, 

a gente tem pressa. Está certo? Nem tudo, né doutor! Agora ... em relação ao horário que 
A 

o Procurador trabalhou ou não, o senhor pode perguntar para ele ... uma hora da 

manhã ... esse horário eu estou dormindo! Eu vou perguntar! Mas eu estou perguntando se 

o senhor fez essa cobrança de agilidade? Não. Mas o senhor acabou de falar, o senhor falou 

"o meu trabalho é pedir para agilizar!" Sim, mas eu não pedi para ele ficar trabalhando até 

uma hora da manhã para fazer nada! Mas o senhor pedia para Procurador agilizar 

processos? Perdão. O senhor pedia para Procurador agilizar o despacho do processo? Nesses 

daí, especificamente? Em todos os processos. Sim. A mando de quem? Alguém te cobrava 

para dar essa agilidade? A prefeita te cobrava isso? Não. Todos os processos precisavam 

ser finalizados. Como o senhor sabe, estava à véspera de encerrar o ano. Está certo? E 

nesse sentido, o senhor sabe que além das desapropriações para as escolas começarem 

o ano letivo, a gente também tem o encerramento do ano, fechamento de contabilidade, 

tudo isso, então eles precisavam ser encerrados. Janeiro começa o ano sempre 

atrasado, então tudo poderia atrasar mais. Então o senhor no seu trabalho, o senhor tinha 

plena ciência de que tinha que agilizar esse processo por causa do final do ano? Sim. E aí o 

senhor cobrava agilidade dos Procuradores de livre iniciativa ou porque a prefeita te cobrava? 

Não só a Prefeita! A Secretária pedia para finalizar os processos. Então você tinha ciência 

de todo o trâmite processual. Nem sempre, eles passavam onde estava o problema "olha, 

está atrasando, está demorando muito em tal lugar, será que dá para verificar o que 

aconteceu, por que que está parado"? Era sempre motivado? Sim. Quem que te motivava 

além da prefeita? A Secretária. A Secretária da Educação? Sim senhor! Nós temos aqui que 

vai vir o depoimento, mas já chegamos ao nosso conhecimento, que no meio do ano, em julho 

de 2021, uma imobiliária de Bauru foi contatada e .... de um imóvel que foi adquirido 

posteriormente, e havia um anúncio nas redes sociais, nós temos a foto desse anúncio, de um 

imóvel por quatro milhões e setecentos mil reais. Moraes Imobiliária, para ser mais específico. 

Aí a Moraes Imobiliária, através dos seus corretores, fizera uma diligência no imóvel, um imóvel 

na Vila Cardia onde vai ser o galpão da ... o estacionamento lá, onde vai ter os veículos, e aí 

nós temos informações de que foi oferecido por quatro milhões e quinhentos, podendo chegar 

mais barato. Demorou três meses, a Prefeitura não teria acionado esses corretores dessa 
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imobiliária de novo. No final do ano, por coincidência, acaba adquirindo através da Top Imóveis! 

O senhor tem ciência disso? O senhor sabia que teve esse contato? Não. De servidores da 

Educação com a Moraes Imobiliária? Não. Palavra 1,:;re9..<;!Qr:,$J;1fgÍp !3J~l'J1: Eu gostaria de saber: 

a documentação assinada pela prefeita, passava pela análise de quem? A documentação 

passa pela análise jurídica, passa pelas Secretarias e lá no trâmite do gabinete, eu ou 

outros assessores, auxilia ela nos despachos diários. O Secretário de Negócios Jurídico~ 

Gustavo Bugalho, por exemplo, ele assessorava a Prefeita em relação a desapropriação dos 

imóveis relacionada a essa CEI? A orientação jurídica vem sempre da SNJ, ou dos 

Secretários, do Procurador Geral, ou de algum Procurador, eu não acompanho todas as 

reuniões da Prefeita, então eu não sei se ela chegou a pedir orientação especificamente 

do Gustavo, do Procurador Geral ou de algum outro Procurador. Os demais Procuradores, 

além do Secretário Gustavo Bugalho, eles assessoravam a Prefeita na tomada de decisão? Eu 

participei de reuniões onde sempre teve participação de Procurador, eu não lembro só 

especificamente se na reunião da desapropriação teve alguma presença de algum 

Procurador de carreira junto na reunião. Presenciou algum representante da imobiliária Top 

Imóveis ou Moraes Imobiliária no gabinete da prefeita alguma vez? Não! Palavra vere9çf9r 

Losilç1; O que eu queria perguntar é o seguinte: Você participou ou orientou, como você disse 

que é papel do assessor, a Prefeita na decisão de definição das escolhas dos prédios a serem 

desapropriados? Não! A decisão das desapropriações dos prédios aí, a Secretaria da 

Educação que escolhe qual os melhores locais, o que estava sendo necessário para o 

momento, né? E aí eles levam à prefeita. Possivelmente a Prefeita deve ter perguntado para 

o senhor: "oh, e agora, eu valido, não valido", teve esse questionamento? Ou a prefeita só 

chancelou aquilo que a secretaria decidiu? Que eu me lembre, não, vereador. Prefeita só 

chancelou as escolhas da Secretária e seguiu o trâmite? Sim. O senhor já mencionou que não 

que não teve em nenhuma reunião com a equipe da Top Imóveis, mas houve ... estiveram 

outras imobiliárias no gabinete da prefeita com que o senhor estivesse presente, junto ou não? 

Não. Em relação ao trabalho é .... a assessoria administrativa da prefeita, e aí talvez seja mais 

um aspecto de encaminhamento, houve em algum momento alguma orientação sua para que 

pudesse seguir o trâmite de compra e venda, não desapropriação? Não. Palavra ){E(fe,;1çfor 

(elator: Desses despachos que constam sua letra, algum desses despachos teve autoria 

intelectual sua ou o senhor só digitava, só escrevia o que ela te ditava? Doutor, o despacho 

é da prefeita ... então, não tem autoria intelectual minha. Nem orientação sua do que deveria 

ser escrito? Tudo veio, então, da Prefeita que determinou que o senhor escrevesse? Sim. O 

senhor acredita que esse procedimento que foi feito de desapropriação foi correto? Em todos 
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os processos? Sim. O senhor disse em algumas oportunidades que a prefeita era assessorada 

pelo senhor e por outros assessores. Quais outros, quem são os outros assessores que 

trabalharam com a prefeita e chegaram a participar desses processos? Nos processos 

administrativos normalmente sou eu. Mas, nesses específicos de desapropriação! 

Normalmente, nos processos administrativos sou eu. Eventualmente o Leonardo ajuda 

encaminhando, levando, fazendo alguma coisa assim e agora a partir desse começo do -
ano, tem mais um assessor que é o doutor João. Mas o doutor João é agora? Daqui para 

frente? Nesse processo de desapropriação? Nesses processos de desapropriação sempre 

fui eu quem auxiliei ela a dar os andamentos. Teve mais alguém? Não. O senhor disse que 

tinha ... ela conversava com o senhor e outros assessores .... Não! Os outros assessores 

participam da reunião, como acabei de falar para você, o Leonardo auxilia, ele participa 

das reuniões, ele ajuda, mas especificamente nesses das desapropriações no final do 

ano, quem auxiliou tudo fui eu. O senhor não orienta a Prefeita, o senhor faz a parte só de 

indicar, de cobrar agilidade, tudo ... E aí os outros assessores eles fazem o quê então? O que 

que sobra pra ... ? Aí o senhor pergunta para cada assessor o que ele faz. Eu estou 

perguntando para o senhor. Para mim? O senhor disse aqui em depoimento que outros 

assessores também auxiliavam a prefeita. Os outros assessores auxiliam, no momento em 

que eu estou em alguma outra reunião .fora, a prefeita precisa dar andamento de algum 

processo, ela chama o assessor para auxiliá-la em alguma coisa, agora eu não posso 

falar para o senhor o que aconteceu quando eu não estou lá, está certo? Agora, como o 

senhor perguntou, nesses processos de desapropriação, se eu atuei neles, se eu ajudei 

ela aí nos andamentos administrativos que tinham que ser feitos, eu já respondi para o 

senhor que sim. O senhor não sabe? O senhor disse então que tinha outros assessores, mas 

o senhor não sabe no que eles auxiliavam a prefeita? Não, porque eu não estou no momento 

com eles quando eles tão fazendo o serviço. Palavra Q<21J.t2rJiilru-C°{2S. BÍD.$: A indagação que 

eu faria nesse momento seria a seguinte: houve manifestação por escrito ou verbalmente em 

relação a procedimento, não ato decisório, em relação a algum desses processos de 

desapropriação? Se tem despacho meu de procedimentos, é isso? É, encaminhamentos. 

Não. Nem verbal? Também é .... encaminhamentos ... a orientação verbal é "qual que é o 

próximo passo aqui? Tem que encaminhar pra SNJ? Tem que encaminhar para a 

secretaria?" Esse tipo de orientação, pareceres nenhum, doutor. Em algumas dessas 

sugestões, eu gostaria de indagar, se o depoente se sentiu contrariado por alguma orientação, 

seja ela por escrito, seja ela verbalmente, que possa ter feito e não tenha sido acolhido em 

relação a esse procedimento específico de desapropriação? Não, doutor. É, pela experiência 
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que tem como advogado na área de Direito Público, acredita que o processo seguiu os trâmites 

legais? O processo de desapropriação, após ser passado para a SNJ, teve as orientações 

Jurídicas, a minuta de Decreto, foi feito a publicação dele, teve todo o trâmite legal. 

Pergunta veJeadocJ:.ç,ãiJ.<.1, O doutor Daniel disse que participou de todos os processos 

administrativos de desapropriação, então o senhor. .. o senhor sabe exatamente onde são os 

locais que foram desapropriados? Doutor, eu não visitei locais nenhum. A Secretaria, com5> 

eu falei, da Educação que escolheram os locais, fizeram as visitas todas, eu não faço 

visitas em locais. Eu não perguntei se o senhor sabe os locais, não perguntei se o senhor 

visita ... o senhor não visitou nenhum local! Mas sabe onde ficam os prédios, enfim, a estrutura, 

porque nos processos administrativos, e eu li os 10, eles têm lá .... O primeiro ato do processo 

praticamente é a matrícula, todos eles são abertos com a matrícula, então eu obviamente fui 

ver o endereço. O senhor tem ciência dos locais onde são esses prédios? Eu não conheço 

muito bem Bauru, falar assim a localização exata, mas os endereços tinham nos 

processos sim, doutor. Em algumas ... nas desapropriações, e aí é uma discricionariedade do 

Poder Público, o senhor como especialista em Direito Público sabe, é de fazer a oferta, enfilJ'l, 

fazer a avaliação e obviamente tratar diretamente com o proprietário. E nós vimos nos 

processos que isso é explícito, que houve a intermediação de algumas imobiliárias, e procedeu 

o contrário da lei da desapropriação, na verdade, a oferta veio do proprietário intermediado por 

uma imobiliária. Em algum momento o senhor chegou a dar uma orientação para a prefeita de 

que aquele procedimento poderia estar equivocado ou numa ordem errada em que é o Poder 

Público que deveria acionar os proprietários e não o contrário? Doutor, como eu falei 

anteriormente, toda a orientação jurídica é da SNJ, então eu não posso me meter nisso 

daí. Perfeito, mas não estou nem falando de orientação jurídica! Eu estou falando porque o 

senhor falou que orienta a Prefeita em relação aos trâmites, "ó, manda para esse, manda para 

aquele, volta para trás, não sei o quê" .... Então, quando chegou esse processo ao gabinete, 

vindo com oferta de imobiliária, o senhor não falou "prefeita, volta para trás, porque isso aqui 

não pode" ou "não, beleza, segue para o Jurídico". É .... encaminha para o Jurídico, para o 

Jurídico analisar se tem algum problema. Palavra ~~h.mh:11óJ:; O senhor lembra de ter 

visto orientação jurídica questionando a forma que foi feita de desapropriação ao invés de 

compra e venda? Não lembro doutor, não lembro de todos os processos de cabeça. Algum 

Procurador chegou a questionar ou conversar com o senhor sobre a forma mais adequada, que 

a forma mais adequada seria a de compra e venda e não desapropriação? Não. O senhor 

nunca conversou com nenhum Procurador sobre esse assunto? Dessa forma que o senhor 

falou, se a forma mais adequada era aquisição do que desapropriação, não! O senhor 
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disse que só encaminhava o processo, então, o senhor dava encaminhamento para a 

secretaria, para a Procuradoria, o senhor chegou a conversar com algum Procurador dando 

orientação ou tratando desse assunto, conversa pessoal ou verbal? Teve algum episódio desse 

do senhor, sobre esse procedimento? Procedimento, que eu lembre de cabeça não, doutor. 

De cabeça o senhor não lembra? O senhor como advogado, o senhor, em que pese não, como 

o senhor disse, orientação jurídica, mas ... como assessor da prefeita, faz parte da função -orientá-la. O aparecimento de corretores de imóveis no processo de desapropriação não te 

chamou atenção? Doutor, novamente, em relação a análise jurídica, a minha orientação 

foi: "Vamos encaminhar pra SNJ que lá faz análise jurídica, se o procedimento está 

correto ou não". Mesmo que o senhor visse alguma coisa errada, fora do padrão, então o 

senhor não alertaria a prefeita, porque não era sua função jurídica? A SNJ é que dá os 

pareceres jurídicos, eles falam da legalidade ou não dos atos da administração. E se 

tivesse algum ato irregular então, não caberia então ao senhor alertar a prefeita? Eu não 

questiono pareceres de colega, doutor. Então, se o Procurador de carreira der um 

parecer equivocado, eu não tenho esse poder. Quem pode reverter qualquer tipo de 

parecer equivocado dando parecer dele acima é o Procurador Geral ou Secretário de 

Negócios Jurídicos. E mesmo diante os pareceres do Jurídico, o senhor jamais chegou a 

orientar a Prefeita então sobre algum ato equivocado? Ela nunca pediu sua opinião a respeito? 

Novamente te falando, opinião jurídica na Prefeitura é SNJ, Procurador Geral e 

Secretário. Ela te pedia algum tipo de ... fora a opinião jurídica, o que que ela te perguntava? 

O que você assessorava a Prefeita fora de encaminhar o processo para um lugar, para o outro ... 

você não chegou a orientar a Prefeita em nenhum sentido nisso aqui nesse processo? Doutor, 

como eu te falei, às vezes ela pedia para ir participar de alguma reunião, para ver como 

é que estava o andamento, essas coisas. Essa é a função de um assessor dia a dia. O 

senhor teve contato com algum corretor de imóveis? Já respondi à pergunta, mas respondo 

novamente: não. De quem partiu a indicação para desapropriação dos imóveis? Doutor, 

novamente, já respondi essa pergunta. As indicações, as escolhas dos imóveis, é feita 

pela Secretaria de Educação. Secretaria da Educação é uma personalidade jurídica, ela é 

uma Secretaria, o prédio não indica. Quero saber pessoa, qual pessoa? Quem? Foi só a 

Secretária? Foi assessor? Foi funcionário? Foi. .. quem que indicou? Aí essa pergunta o 

senhor tem que fazer para ela. Não, eu estou fazendo para o senhor. O senhor tem que 

responder. Então o senhor responde que não sabe. Para quem eu vou fazer pergunta, quem 

decide sou eu ... O senhor vai falar para mim se o senhor sabe ou não sabe, é simples! Não 

sei. Pergunta Y~(~slJ:l.çttLQ~~ O senhor já disse que não teve contato, não teve reunião, com 
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corretores, mas com proprietários dessas áreas, o senhor teve alguma reunião ou participação 

presencial ou não com nenhum deles? Doutor, que eu me lembre, não. Pergunta vereador 

relator: Doutor, eu vou insistir nessa pergunta, porque eu acho difícil você não lembrar se não 

teve contato com proprietário de terreno que a Prefeitura desapropriou por R$ 6 milhões, R$ 7 

milhões, o senhor não lembra de ter tido contato com nenhum proprietário? Doutor, durante 

as desapropriações eu não tive contato com nenhum proprietário, não tive contato com 

ninguém, está certo? Agora, você atende várias pessoas no dia a dia, eu não consigo 

lembrar todo mundo que eu atendo. O senhor não lembraria se a pessoa, o proprietário de 

terreno.... Durante o processo de desapropriação, eu não tive contato com nenhum 

proprietário. E depois? Também que eu lembre não! O senhor nunca teve contato, então, 

com nenhum proprietário de imóvel. Novamente, que eu lembre não! 

Palavra vece~qQr r~).q{Qfi Presidente, só vou fazer uma observação, eu estou curioso para o 

depoimento da Secretária da Educação, a Kobayashi. Porque pelo que estou vendo aqui, a 

estratégia é jogar nas costas da Secretária. Ninguém sabe nada, ninguém viu, o assessor de 

gabinete, um advogado, ganhando mais de R$ 5 mil reais, simplesmente para encaminhar 

processo. Eu estou curioso para ouvir a Secretária Kobayashi. Uma mulher séria, mas pelo 

jeito, pelo que a gente está vendo, pelo depoimento da prefeita e seu assessor, parece que é 

tudo nas costas da Secretária. Vai ser bem esclarecedora a oitiva, esclarecedora a oitiva da 

professora Kobayash i ! ///// ///// / /// ////////////// /// ///// //////// // // //// /// / ///// /////////////////////// /// ///// // / ////// / /// /////// // 
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íffllQmõ'22 

JOSÉ CLÁUDIO GODIANO 

Sócio proprietário da empresa Futuro 
Gestora Ativos e Participações Lida -
ex proprietária do prédio Rua Natalino 
Bonora, 2-100 / Jd Marabá - Bauru 

Inicialmente disse ser o presidente da holding que administra os bens da sua família e se 

colocou à disposição para esclarecer o que for possível a respeito da desapropriação do 

barracão de sua propriedade localizado na rua Natalina Bonora. Esteve assistido pelos 

advogados Doutores Fábio Maia e Ricardo, bem como de João Marcos, gestor financeiro do 

grupo da holding e da Gera Arte também, esclarecendo que a GeraArte é uma empresa, e a 

holding é outra empresa que administra os bens família. Palavra Í{ereijcjor relator: De início 

quero consignar que esse Relator insiste no depoimento de Guilherme Claus Godiano e 

Juliana Gusmão de Camargo Godiano. Ante o exposto, solicito que seja feito um novo convite 

aos citados. Vou passar direto às perguntas. Em relação ... o senhor quer que a gente faz um 

relato ... o senhor está por dentro da desapropriação dos terrenos da sua holding! Antes da 

desapropriação, vocês chegaram a anunciar a venda desses terrenos? Tinha interesse na 

venda? Não. Quem que tomou a iniciativa da dessa desapropriação? Foi a empresa holding 

que procurou a Prefeitura ou a Prefeitura que procurou a holding? É, a Prefeitura! Acho que 

está desligado o microfone. É .... lá ocorreu o seguinte, dia 27 de dezembro a Prefeitura 

entrou em contato com o João Marcos, meu gerente, e vendo se nos interessava 
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aceitar a proposta da desapropriação, nós nem sabíamos disso aí. Não sabíamos nem 

que tinha sido desapropriado, na verdade. Quer dizer, que a desapropriação parece que 

ocorreu dia 23, agora nós não temos aqui a cópia. Então nos causou até surpresa, 

tivemos que montar uma correria com meus filhos aí para a gente avaliar, para ver, 

entramos em contato com nossos advogados para ver qual era a chance de isso se 

desfazer, e ele nos informou que era quase que impossível. O que ele podia fazer, sim, 

era uma ... nós entrarmos com uma demanda para mudar esse preço para cima, lutar 

por um preço melhor. Mas quanto à desapropriação era impossível nós conseguirmos 

reverter. Então foi aí que nós fomos informados que havia uma desapropriação. O 

senhor, tem, conhece, tem conhecimento ou tem amizade com a Prefeita Suéllen Rosim? 

Não! O senhor conhece o assessor de gabinete, Doutor Daniel Fernandes de Freitas? 

Daniel? Fernandes de Freitas. Eu conheci ... Troca o micro .... Tem como trocar o microfone 

dele? É Daniel? O dia que eu estive na Prefeitura, eu conheci o .... Doutor, por favor, o 

senhor pode instruir seu .... É que eu tive um contato com o Clóvis. O senhor pode ... O 

senhor pode assistir, o senhor pode instruí-lo, mas não ditar as respostas para ele! Eu tive 

contato com o .... não tive contato com essa pessoa. Com o Daniel, não! O senhor não 

conhece Daniel Fernandes de Freitas, assessor de gabinete da Prefeita? Oh, eu conheci o 

assessor, mas não era esse nome. Qual assessor que você conheceu? Não sei, acho que 

Marcelo .... Como é o nome? É, mas eu não me lembro o nome agora dele só, mas foi 

muito rápido, mas foi por uma outra coisa que eu conhecia ele. O senhor lembra como 

que era a estatura, como é que era, como é que era esse assessor que o senhor conheceu? 

Ah .... Como descrever agora ele? Você lembra o nome dele? Doutor? Eu estou fazendo 

um questionamento ao convidado. Eu não lembro deles. Pronto! Mas o senhor lembra 

como é que ele era? Sim, uma pessoa nova ... Cabelo? Gordo, magro, alto, baixo ... alto e 

magro, não é? Qual assunto que o senhor foi tratar? O assunto que eu fui tratar é sobre 

um prédio que eu, eu precisava que ele interferisse. Eu aproveitei porque eu estava na 

Prefeitura. Mas não tem relação com isso? Não, não tem relação nenhuma. Perfeito, era 

isso que eu queria saber. Seu José Cláudio, quando que foi essa reunião na Prefeitura? Foi 

no dia .... Foi depois desse aviso, foi no outro dia, foi dia 28. Não, reunião não! Eu fui lá 

para assinar só o .... aceitação do ... da desapropriação né? Então foi amigável? Então o 

senhor concordou com o valor da desapropriação? É, depois de nós fazemos todos os 

nossos cálculos e etc., e avaliarmos que teria uma demanda prolongada, talvez anos 

para poder ter uma resposta ou retorno disso, e nós ficaríamos também sem a renda 

dos aluguéis, então optamos por aceitar e investir esse recurso em outras coisas da 
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nossa empresa. O Senhor conhece ou já teve contato com o senhor Dozimar Rosim, pai da 

Prefeita, ou o senhor Walmir Vitorelli, cunhado da prefeita? Não, não conheço. Sabe quem 

é? Não, não, não sei. O senhor chegou a participar de alguma vistoria nos imóveis com 

funcionários, com os servidores públicos? Não! Algum funcionário do senhor chegou a 

participar de vistoria antes da data do dia 27 do 12, nesses imóveis? Que eu tenho 

conhecimento, não. O senhor sabia se a Prefeitura tinha interesse em comprar esses 

imóveis? De compra, não! Teve alguma participação de corretores ou imobiliárias nessas 

negociações? Não, não teve. Então, o primeiro contato que o senhor teve a respeito disso, a 

ciência que o senhor teve foi dia 27/12? Dia 27112, através do João Marcos, que foi ligado 

para ele, dizendo se nós íamos ou não aceitar a desapropriação. João Marcos é ..... Se o 

senhor permitir ... se o senhor puder me esclarecer um assunto, eu gostaria de saber se antes 

dessa data, se o senhor teve contato então, ou a empresa, com alguém da Prefeitura no 

mesmo sentido. Por favor, se o senhor puder. !João IIÍlarêôs: "Eu recebi uma ligação por volta 

das dez e meia na segunda-feira, no dia 27, informando sobre a desapropriação. Aí nesse 

meio tempo, eu fui falar com o jurídico e entrei em contato na sequência com Chumbão, 

informando o ocorrido, aonde o senhor Clóvis, apresentando que seria da Secretaria da 

Educação, falando sobre a situação. Aí quando a gente foi apurar e viu que foi publicado no 

Diário Oficial do dia 23, que a gente não tinha conhecimento. Então o conhecimento se partiu 

a partir do dia 27, no contato do seu Clóvis". E antes disso, nem você nem o seu Clóvis, 

ninguém na empresa teve contato com a Secretária da Educação, com o Daniel Freitas? 

João Marcos: 'í<'.I gente não conhece esse Daniel, não conhece ... E o que a gente tinha era 

contato por causa da locação vigente, que estava desde 2019, né? Mas depois disso, sobre 

venda, sobre desapropriação, não tivemos contato. Foi a partir do dia 27". Palavra da 

vereadora "Ct,iarai Boa tarde, seu Luiz Cláudio, José Cláudio, desculpa. Eu ... gostaria muito, 

é .... de ouvir do senhor, se o senhor teria interesse em manter o contrato de aluguel com a 

Prefeitura? O almoxarifado a gente sabe que está bem instalado lá, nós visitamos, a gente 

sabe que os funcionários gostam muito do prédio, não é? Então eu gostaria de ouvir do 

senhor se o senhor teria interesse em manter o contrato de aluguel? E se em algum momento 

o senhor manifestou o interesse é .... para a Prefeitura de rompimento de contrato? Não, 

havia interesse, tanto que foi renovado faz pouco tempo. Não faz muito tempo, então 

não havia interesse nenhum em romper o contrato. É.... em nenhum momento a 

Prefeitura, então, lhe procurou para falar sobre a compra do local? Não, não! Nunca 

apresentou uma solicitação de avaliação de imóvel, nada disso? Não! O senhor foi pego de 

surpresa, como todos nós, né? Nós também fomos pegos de surpresa com as publicações 
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que foram feitas, né, durante todo o mês de dezembro, que, somadas, chegaram a esse 

montante de mais de trinta e quatro milhões e oitocentos mil reais, né? Então, algumas 

situações foram sendo apresentadas desde esse momento, de surpresa, onde nós buscamos 

os processos administrativos, depois nós fizemos as visitas! Eu estive lá no local conhecendo, 

eu sei que o senhor fez uma adaptação lá de prédio, né? Tem ... tem uma necessidade de uso 

do prédio, né? Ao lado ali, que estava sendo finalizado, nós vimos a rua lá toda destruída, 

que precisava de um acesso, né? Fizemos requerimento, inclusive para ... para que ali a gente 

tivesse uma melhoria de via, eu sei que é importante para vocês, mas algumas situações, 

para a CEI são importantes, né? A primeira delas é que realmente não houve um contato, né? 

Sendo o senhor o representante de uma empresa, né que faz a locação de um imóvel para a 

Prefeitura e esse móvel, né, locado tem ali alguma dificuldade de se manter a locação, seria 

uma situação que a gente poderia estar avaliando. Ou se haveria necessi. .. o interesse do 

senhor em vender para a Prefeitura, seria uma outra situação. Agora, uma situação que 

chama muito atenção foi a urgência da compra! Então assim, o senhor pego de surpresa, 

todos nós pegos de surpresa, uma desapropriação feita às pressas no mês de dezembro, 

junto com tantas outras, sem de repente a justificativa dessa desapropriação. Nós 

defendemos aqui, senhor José Cláudio, que os imóveis poderiam ter sido comprados. 

Compra e venda passa pela Câmara, existe avaliação do imóvel previamente, né? Aqueles 

que são os proprietários que estão aqui em Bauru, principalmente esses que já fazem a 

locação para a Prefeitura se sentiriam respeitados, não é? Mas não foi isso que aconteceu. 

Então para nós todos aqui também foi uma grande surpresa! Mas a Prefeita disse que havia a 

necessidade de sair de aluguéis, que havia urgência em adquirir os imóveis e nós estamos 

até agora tentando buscar informações que possam é .... nos garantir que seja realmente essa 

situação! E nós tivemos já um depoimento da mesma situação do senhor, um imóvel alugado 

para a Prefeitura ... e que também não houve diálogo, simplesmente apareceu a 

desapropriação, não é? E no caso que nós tivemos a oportunidade de ouvir hoje de manhã, 

foi judicializado! O que o senhor e, enfim, a empresa decidiram não fazer. Decidiram aceitar, 

não é? É .... na avaliação que o senhor e a empresa fizeram a respeito do imóvel, qual seria o 

valor justo pela desapropriação ou por uma venda? É .... é, nós fizemos uma avaliação, 

embora teve que ser na correria, porque ... a própria situação nos levou nessa correria, 

e nós acreditamos aí dentro do que nós fizemos que seria em torno de 10 a 20%, mais 

ou menos. A mais? É .... dado porque o asfalto, asfaltado à frente, todas as benfeitorias, 

é um prédio completo. Esse prédio foi feito para nós, não foi feito para alugar, depois 

por problemas de ... área nós não podemos executar nossa empresa ... do lado esquerdo 
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nós podemos ser empresa, do lado direito nós não podemos ser empresa, da rua. 

Então, nós optamos por fazer a .... locação, mas aquele prédio foi feito para nós, foi 

feito com todo, com todo o que precisava, seguindo toda a legislação, todo o 

cabeamento lógico. Então, é .... a Prefeitura entrou lá e começou a trabalhar. Não 

precisou mexer num palito lá dentro. Está certo ... O aluguel era dezenove mil e quinhentos 

reais? Isso! O senhor manifestou algum interesse em aumentar esse valor de aluguel agor§I 

na última renovação? Não! Foi negociado. É .... na última a diferença é um pouco, pouca 

coisa mais, então fica [incompreensível] se estabelecendo nesse valor aí. Entendi, é .... 

O senhor, teve contato com alguma imobiliária que apresentou alguma proposta de compra 

do imóvel? Não, não! Absolutamente não! Ok, era isso que eu tinha a perguntar. Muito 

obrigada. Palavra do l(~(~~Qr :t:~ O senhor disse que foi ficar sabendo da 

desapropriação em que data? 27 ... 27 ... 27 de que mês? De dezembro? De dezembro, é! 

Essa assinatura é do senhor? Mostrando ao depoente a assinatura de folhas 88. Não! Essa 

não. Minha assinatura é essa! Essa? É! O senhor pode ler para mim a data que está aqui? 

[inaudível] infelizmente, infelizmente ... Termo de Acordo de Desapropriação! Então, a 

data, a data foi anterior ao dia que nós estávamos lá. Dia 23. Não é. O dia que eu estava 

na Prefeitura era dia 27. Infelizmente, aí não sei qual foi o critério que foi usado, e nós é 

que marcamos, né, na hora ... Presidente, o convidado, ele disse que a primeira, reiteradas 

vezes, que só ficou sabendo da desapropriação no dia 27 de dezembro, porém, em folhas 86 

do processo, tem um Termo de Acordo de Desapropriação que celebram o município de 

Bauru e Futura Gestora. com assinatura do declarante. no dia 23 de dezembro de 2021, só 

para constar isso aí. Olha, eu acredito que essa data, eles estão levando em conta a data 

do Diário, né? Eu ... Palavra ~f!:l,ijcúj,Cl,.s;>,!iÍk!: O senhor lembra o dia que o senhor assinou 

esse termo? Dia 27. 27? Dia 27, não ... Dia vinte ... Com data retroativa, então. Então, bom, 

essa data retroativa realmente estou vendo agora isso. Bom, acredito que eles tenham 

levado em consideração o dia da publicação no Diário. Mas, o senhor quando foi assinar, 

o senhor não leu? Aí, eu li, infelizmente o senhor vai me perdoar, mas nós temos tantas 

coisas que isso aí acabou passando. O senhor tem ideia que é muito sério essa afirmação, 

o que senhor está falando que, de certa forma, pode caracterizar uma falsidade ideológica! 

Ah, mas eu [inaudível] ... O senhor confirma, então que ... então essa informação aqui não 

procede, não foi no dia 23? O senhor só teve acesso no dia 27? 27, através de um 

telefonema para o João Marcos. Doutor, o senhor quer conversar com ele direito ou 

mantém essa afirmação? FÁBIO MAIA: É a realidade! Perfeito. Satisfeito, Presidente. 

Palavra vereador Losilà: Bom, eu da minha parte também, eu só tenho um questionamento: o 
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valor do aluguel era nove mil? Não! Dezenove, dezenove? E o valor da desapropriação? 

[inaudível] Cinco milhões ... Palavra vereadora Chiara: Posso ajudar? Vou ajudar: o valor da 

desapropriação foi de R$ 5.185.873,53 (cinco milhões, cento e oitenta e cinco mil, oitocentos 

e setenta e três reais e cinquenta e três centavos) e o valor de aluguel era R$ 19.500,00 

(dezenove mil e quinhentos) desde 2019, não é? Não, esse já é o de 20, viu? Já é a 

renovação. O valor. .. está ok. Eu acho que era isso que eu gostaria de saber, só esses 

detalhes dos valores, né, principalmente pelo senhor, e se esse valor já foi depositado? Já ... 

já foi, já entrou na conta? Sim, foi. Na conta da holding, já? Foi, foi! Palavra Doutor Marcos 

Rios: É .... eu gostaria só de fazer uma indagação, se teria conhecimento de alguém, algum 

particular, teria interesse em comprar imóvel, embora possivelmente não tivesse à venda, se 

chegou a ter alguma proposta, alguma oferta de aquisição. Não! Não, não, nenhuma. 

Palavra yer~~dqt Lo~í[à: eu só queria fazer uma pergunta, senhor José Cláudio, é .... o imóvel 

ele estava locado, não é? Sim! E obviamente a Prefeitura tinha acesso ao imóvel, 

independentemente da autorização ou anuência de vocês? Sim, sim! É .... o senhor tem 

informação se houve, por parte da Prefeitura, pessoas da Secretaria da Educação ou de 

outras áreas que estiveram no imóvel fazendo avaliação ou coisa do tipo? Não, não ... é que 

ali o trânsito é o normal deles, então não chama atenção para nada, porque é ... eles 

entram e saem o dia todo, né? Então eles não ... o senhor não sabe se não teve antes, teve 

depois, quem foi.... Não! Não, não, não sei não. O vereador relator pediu que a gente 

pudesse insistir na oitiva da Senhora Juliana e do senhor Guilherme Klaus, o que nós 

faremos, né? Remeteremos um novo convite. Eventualmente, se eles puderem comparecer, 

da mesma maneira como o senhor fez, para nós é muito importante ter as informações e 

esclarecer, de fato, todas as dúvidas! Então eu vou devolver a palavra ao senhor para que 

possa fazer suas considerações finais e mais uma vez a gente agradece. Eu estou à 

disposição para o que vocês precisarem, é só nos convocar que nós estaremos lá 

totalmente à disposição. Agora, quanto a Juliana, ela não faz parte mais da holding, há 

tempo que ela fazia parte. Foi uma transferência de um dos terrenos, que é por isso 

que apareceu o nome dela. Agora o Guilherme sim, o Guilherme faz parte, ele é meu 

filho, então ele faz parte da holding. ll/lll/ll/ll/lll//ll/lll/l//lll/l/lll//ll/lll/l/l/l/l/l//lll/ll/l/l/!I/IIII//III/I/I/III 
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JAIR LOTT VIEIRA 

Empresário e ex-proprietário dos 
imóveis sito a Rua Cussy Junior, 
nºs 6-48 / 6-58 e Rua Gerson 
França, nº 5-5 - centro. 

Inicialmente fez a seguinte apresentação: Boa tarde a todos, senhores membros da 

comissão, eu me chamo Jair Lott Vieira, nasci em Borebi, mas estou em Bauru aqui desde 

1955, uma longa temporada, e estou à disposição para colaborar e o que acharem por bem 

perguntar, estou aqui para responder. Palavra veracfçfr r§tc!tQ°r: A propriedade do senhor é .... 

É .... na rua Cussy Júnior é esquina com a .... com essa Gerson França. São dois imóveis, 

duas matrículas. Palavra W!:lC~aq_grJ~Í9t,g{ Senhor Jair, primeiro de tudo, muito obrigado por 

comparecer para ajudar a gente esclarecer essas desapropriações que a cidade inteira aí. .. 

tornou ... criou um clamor para saber o que que aconteceu, como é que foi. .. É .... o senhor era 

proprietário dos imóveis na Cussy Júnior e Gerson França? Dois imóveis, duas matrículas. 

Fala uma coisa para a gente: aqueles imóveis estavam à venda? Não! Não, estavam à 

venda! Eles estavam locados para a Prefeitura desde o dia quinze de setembro de dois 

mil e .... do ano passado, dois mil e vinte e um. E o contrato de locação está aqui, posso 

deixar aí para a comissão, ele tem um contrato com validade de um ano. Entendi. Como 

é que deu esse ... quando que foi o primeiro contato da Prefeitura com o senhor? Ou melhor, o 
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senhor conhece Paula Adriana de Souza? Conheço! Ela foi a corretora que ... é .... que eu 

estava ... o imóvel, estava para locação. E aí ela ofereceu assim para várias pessoas, 

porque eu não tenho tempo de cuidar disso. E ofereceu depois, no final... a Prefeitura 

parece que manifestou interesse em colocar uma escola provisoriamente lá. Isso é que 

me chegou, e a Paula que, assim, fez todos os contatos. Aí eu estive lá na Secretaria de 

Educação para me apresentar, conhecê-los, e depois para assinar o contrato de 

locação. Estive duas vezes lá. De locação? É, de locação. Tem aqui, posso deixar até a 

cópia de contrato. Mas não teve uma negociação para vender esse imóvel para a 

Prefeitura? Olha, na época que eu estive lá, eles falaram que talvez, esse ... eu, se eu, no 

futuro a Prefeitura talvez comprasse ou talvez tivesse interesse em adquirir o imóvel. 

Eu falei depende, se for um preço que eu achar justo, tudo bem, eu compro ... vendo, 

não tenho problema. Quando que foi essa, com quem que o senhor teve essa reunião 

quando tratou a primeira vez de comprar o imóvel? Não, não. Eu estive duas vezes na 

Prefeitura, a primeira foi para cuidar da locação e em uma das ... eu não lembro se foi na 

primeira ou na segunda, foi aventada a hipótese, de no futuro a Prefeitura ... se não, não 

teria nem feito locação, certo? Teria feito ... entrado em negociação, se fosse ... A ideia 

deles realmente era locação. Primeiro a locação, mas eles chegaram a cogitar com o 

senhor de comprar o imóvel? Não! Não chegaram assim, porque nem preço tinha, nem 

isso. Falaram que talvez, no futuro, a Prefeitura poderia ter interesse de comprar o 

imóvel. E quem que falava isso para o senhor? Era a Secretária, era a Prefeita, era quem? 

Um assessor? Não, não ... A Prefeita não a conheço pessoalmente, nunca estive com ela. 

Estive com a Secretária. Uma vez ... duas vezes com ela, mais os assessores da 

Secretária ali, que eu não lembro o nome deles. Mas quem cogitou de comprar o imóvel foi 

a Secretária ou os assessores? Olha ... eu acho que foi assessores lá. Foi numa conversa, 

numa mesa grande lá que tem, mas nada .... Mas a Secretária estava presente? Estava 

presente. Certo. É .... o senhor lembra em que data foi isso aí, mais ou menos? Isso foi no 

mês de setembro. Setembro. Bom, na primeira quinzena .... Aliás final de agosto, 

começo de setembro. Antes disso, nunca chegaram a falar com o senhor a respeito de 

compra e venda? Nunca. Eu nem conhecia a Secretária. Conhecia só ... conheço bem um 

assessor, seu Clóvis, que era do Sesi, foi diretor do Sesi muitos anos, uma pessoa que 

eu tenho como alta estima. A Paula Adriana de Souza .... Ela tem autonomia para negociar, 

para fazer transações em nome do senhor? Ela tem uma procuração? O senhor dá 

autonomia? Não, não! Procuração não, nunca dei ... Apenas o seguinte: para locação eu 

dei autonomia para negociar com .... não com a Prefeitura, com qualquer interessado no 
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imóvel, como todo mundo faz. Mas para compra e venda, então, tudo dependia do senhor? 

Claro, é normal, nunca houve assim ... Essa parte, não. Para compra e venda nunca dei 

procuração para ela, não, nunca dei. Certo ... o senhor lembra quando foi a primeira vez 

que o senhor chegou a tratar do assunto da venda desse terreno? Não, isso não, foi uma 

vez só quando eu estive lá, mas não foi assim tratar de venda, é isso que precisa ficar 

bem claro. Eu estava lá para formalizar um contrato de locação, como depois foi, 

posteriormente, foi formalizado no dia 15 de setembro, eu estive lá para assinar. Foi 

aventado assim, ali na mesa, que no futuro, era uma experiência da Secretaria, ter um 

imóvel no centro para poder, assim, quando ia reformar uma escola, então acolhesse 

os alunos, enquanto fosse ter a reforma dessa escola, e o centro seria um melhor, 

porque teria, assim, uma infraestrutura boa, facilitava para todo mundo, né? Às vezes a 

escola era em um bairro e alugava no outro bairro longe, era mais difícil. O centro, tudo 

converge para o centro, mas foi uma conversa muito informal, nada de negociação. E 

quando que o senhor ficou sabendo que tinha sido desapropriado? Eu fiquei sabendo, acho 

que no final do ano, eu tirei uns dias de férias também no final do ano. Foi por aí. Final 

do ano, o senhor lembra ... em dezembro? Final de ... ? Final de dezembro, final do ano. Final 

de dezembro? É, final de dezembro. Final de dezembro .... Antes disso, o senhor não chegou 

a tratar, então, o senhor ... procurar a Prefeitura para oferecer. ... Que fique bem claro: eu 

nunca procurei a Prefeitura para nada, nem para locação e nem para venda. O senhor 

chegou a autorizar a corretora a procurar a Prefeitura para a venda? Para venda? Não, eu 

acho que não. Assim, para a venda, não! Ela estava autorizada para locação. Agora, 

se ... após a desapropriação, a declaração de utilidade pública, aí ela esteve ... eu liguei 

para ela, que eu também não sabia de nada. Aí ela falou, foi desapropriado, assim e tal. 

Aí eu falei para ela, então não sei, eu não estou sabendo. Aí o que eu falei, qual o valor, 

tal, eu falei para ela o seguinte, é .... eu vou procurar saber o valor, consultar alguns 

corretores, além dela, aí eu falei o valor, que eu acharia justo, para mim seria seis e 

seiscentos, se eu fosse desapropriação ou na ação de desapropriação, mas foi só 

informal. Assim, dei um papel para ela. E quando que foi isso? Isso eu não lembro se foi 

no finzinho de dezembro ou começo de janeiro. Eu não lembro direito, assim. Eu, eu, 

eu viajei no final de ... fiquei acho que quatro dias fora ... ou foi no finzinho antes de eu 

viajar... no mesmo dia, um dia antes, ou.... Dezembro? É, final de dezembro ou no 

comecinho de janeiro. Mas antes, então, de dezembro, em novembro, outubro, o senhor 

não chegou a manter nenhum contato oferecendo imóvel para vender? Não, não, para 

vender, não. Uma que nós tínhamos um contrato de locação .... Deixa eu ... vou mostrar 
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para o senhor um documento. Folhas 59, tem um documento aqui, proposta de compra e 

venda de imóvel. Esse documento é de cinco de novembro de 2021 e foi assinado pelo 

senhor. E aqui está escrito "em continuidade às negociações e atendimentos realizados entre 

a Secretaria da Educação de Bauru e a corretora Paula Adriana Souza, segue a formalização 

da proposta para a compra do imóvel já apresentado". O senhor lembra desse documento? 

Eu posso ter assinado, realmente eu .... Vou pedir licença só para levar para o senhor ver 

se é a assinatura do senhor .... Esta assinatura é do senhor? É minha! Que data que está 

aqui? Cinco de novembro, está certo. 2021? 2021. O que está escrito aqui, senhor? 

Proposta de compra e venda de imóvel. Obrigado, viu? Satisfeito, Presidente. Palavra 

vereadora Chiai'â: Boa tarde, Jair. Eu vou complementar a apresentação do Jair, porque nós 

temos uma amizade de longa data, né, Jair? Acho que desde que eu nasci ... o Jair é o dono 

da JALOVI, dentre outras empresas, né? É o proprietário, para quem ainda não conseguiu 

localizar, é o proprietário desse imóvel que nós passamos aqui na lateral, quando nós 

subimos a Gerson França, que tem o estacionamento com lavacar à esquerda, e ao lado um 

prédio de escola, que foi usado pelo Prevê Objetivo durante muitos anos, não é? E hoje 

abriga a Waldomiro Fantini desde setembro do ano passado! É ... Nós estivemos lá, viu Jair, 

fazendo uma visita no prédio agora no mês de janeiro, também fomos pegos de surpresa no 

mês de dezembro, quando as desapropriações começaram a ser publicadas no Diário Oficial 

do Município. Então nós nos debruçamos sobre os processos administrativos e fizemos 

algumas visitas, porque o investimento feito pela Prefeitura chamou muito a atenção, certo? É 

claro, é um valor alto! Valor alto! Então, é do prédio locado, que é só o prédio onde funciona 

a escola, sem o estacionamento, que é outra matrícula, certo? É outra matrícula. Então o 

prédio locado para a escola foi alugado no valor de vinte mil. oitocentos e quinze reais, 

contrato para um ano. Um ano. A escola está em reforma desde o meio do ano passado, 

devendo ficar pronta no meio deste ano, que nós já sabemos que não vai acontecer. Mas 

tinha ali a garantia de que as crianças poderiam continuar a serem atendidas, neste prédio, 

no centro da cidade, embora não seja um prédio para atender crianças de Ensino 

Fundamental, muito mais adequado para adultos e adolescentes, mas estavam sendo 

atendidas ali. Bom, no dia 23 de dezembro, uma das desapropriações publicadas foi a do 

prédio e do estacionamento. Eu te pergunto: quando foi que a Prefeitura conversou com o 

senhor a respeito desta desapropriação? Nunca, a desapropriação, nunca. Nunca? O 

senhor foi pego de surpresa? Fui pego de surpresa. Desapropriação, é .... nem nunca 

passou pela minha cabeça desapropriação. A Prefeitura desapropriou pelo valor de quatro 

milhões, oitocentos e setenta e quatro mil. trezentos e dez reais e quarenta e dois centavos, 
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os dois imóveis juntos. Esse valor nunca foi cogitado, o senhor não tinha uma avaliação 

desse imóvel para dizer se esse valor seria adequado ou não? Não! Não tinha, eu não 

tinha. A senhora Paula Adriana, que está aqui nos autos do processo como sendo a corretora 

do senhor, não tinha autorização para negociar valor de compra e venda? Não é que ... não é 

assim... De compra e venda foi como eu falei, foi aventado. Eu realmente, a minha 

assinatura nesse papel aí .... mas é o seguinte, a conversa foi que isso aí seria tratado 

mais para a frente, no final, agora não sabia, eu não sabia, como de fato eu não sabia 

que seria desapropriação ou compra e venda. Quando é compra e venda, tem que 

passar pela Câmara Municipal. É uma coisa normal isso dai você entende? É a coisa 

legal. Então, agora, a desapropriação é outro enfoque jurídico. Eu vou pedir ajuda para o 

Vereador Borgo, que está com o processo em mãos, qual foi o valor que foi apresentado pela 

Paula Adriana à Prefeitura? Sete milhões e meio. Se a senhora me permitir, eu vou ler o 

texto. Por favor. Eduardo Borgo: "Em continuidade às negociações e atendimentos realizados 

entre a Secretaria da Educação de Bauru e a corretora Paula Adriana de Souza. segue a 

formalização da proposta para a compra do imóvel iá apresentado. imóveis localizados na 

Rua Cussy Junior. 6-48 e 6-58, apresentando tantos metros de área de continuidade. com o 

cadastro na Prefeitura sob o número tal. propriedade do senhor Jair Vieira Lot. O valor para a 

transação do compromisso de venda e compra dos imóveis listados acima é de sete milhões 

e meio. segue iuntamente nessa proposta o interesse no imóvel apresentado. situado na rua 

Gerson Franca. 5-5. área territorial. pelo valor de um milhão de reais". Então, na verdade, 

pelos dois terrenos, Vereadora, oito milhões e meio. Esse foi o valor também judicializado, 

né? O senhor tomou conhecimento pelo Diário Oficial da desapropriação? Quem falou para o 

senhor que foi desapropriado? Escutei a conversa que tinha sido, afinal.... Escutou 

conversa que tinha sido desapropriado? É, pois é. Não, não, mas era isso aí. Todo mundo 

falou que foi desapropriado uma porção, eu não sabia que, porque eu não ... realmente 

não sabia. Aí, quando eu tomei conhecimento, daí que eu fui pegar lá o decreto da 

desapropriação. É, então foi isso ... agora o valor, depois disso, é aquele valor de seis e 

seiscentos foi após a desapropriação, eu falei com a Paula, eu falei, eu vou ouvir 

alguns, já que a desapropriação, é isso que vai ter um processo em curso, ou eu 

concordo ou não concordo, coisa normal. Aí ouvi vários, alguns corretores, a Paula 

também deu a opinião, então me deram um valor de seis a oito mil. Aí eu falei, então 

vamos pedir seis e seiscentos e ela, não sei se ela formalizou isso no processo, mas 

era isso o valor que eu .... Isso foi começo de janeiro, acredito. Mas o processo não está 

judicializado por oito e meio? Posso falar? Pode. Uma proposta de venda é uma coisa. 
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Outra é a Prefeitura ... direito de .... Eu vou vender um imóvel. Eu quero, eu quero um 

milhão, ah, eu pago 500, é uma coisa muito normal, faz parte da negociação. Senão, 

digo o seguinte, um negócio de imóvel tem uma casa para vender, vai, se o senhor 

acha que vale um milhão, o comprador acha que vale quinhentos. Então há essa 

negociação, que é normal. Palavra vé~ç1g,çi;,Jf2rgci: Quer dizer é normal, mas então teve 

essa negociação? O senhor ofereceu oito e quinhentos, então chegou a ter essa conversa? 

Não, não teve, depois de preço, não teve nenhum. Só depois que teve a 

desapropriação, certo? Segundo esse papel aí que eu assinei, realmente, era o valor 

acho que é oito e meio, né? Oito e meio, mas foi em novembro, depois de novembro, 

dezembro é que houve, aí houve uma mudança de... para desapropriação, aí seria 

compra e venda. Suponho que a Prefeitura aceitasse os oito milhões e meio, 

suponhamos. Aí ela teria que mandar para a Câmara para autorizar ou não a compra ou 

venda, né? É o normal. Pelo menos é que eu entendo. Palavra yéreàdora Chiara: Jair, a 

Paula, ela cuida, ela cuida de todos os seus imóveis? Não, ela viu que o imóvel 

está ... estava vazio porque estava alugado até dezembro de 2020 para o Correio, era 

uma escola do Correio. O Correio resolveu fechar a escola em Bauru ou transferir para 

outra cidade. Aí eu dei uma mexida lá no prédio e aí lá para maio, junho, que eu 

comecei a oferecer para locação. E aí ela soube. Eu não, não a conhecia. Conheci 

pessoalmente. Ela me procurou, tal, queria mostrar, está bom? Tudo bem, falei, pode 

ter outros corretores também, se quiserem mostrar. Mas a minha intenção era locação, 

sempre foi. Não era vender o imóvel, a não ser se fosse por um dinheiro, vale dez, o 

cara me paga doze, aí está pagando mais do que vale, quer dizer ... A intenção seria 

manter a locação. A minha intenção ... é isso daí. Palavra !Jeréacldf Bbrgo: O senhor disse 

que não conhecia quem? A Paula? Não conhecia, eu conheci ela o ano passado. Aí ela 

que veio atrás então do senhor? Ela veio, veio como corretora, acho que viu o prédio 

vazio ... é normal isso, mas isso é um trabalho normal de corretor. Trabalho de 

formiguinha, vai atrás. E ela já, quando ela procurou o senhor, ela já fez a proposta de 

compra? Não, não ... Era para locação, como de fato foi feita a locação .... Esse negócio 

de compra foi com .... volto a falar, teve ... foi aventado que no futuro, talvez, a Prefeitura 

tivesse interesse de comprar, mas foi só. Então a locação foi pela Paula? A locação foi 

pela Paula, ela que foi a intermediária da locação. Palavra v~ceadora Chiara: Só para 

gente registrar, em nenhum momento o senhor disse à Prefeitura que teria interesse em 

romper contrato de locação, por exemplo? Não, não, nunca, entendeu? O contrato está em 

plena vigência, segundo eu entendo. Então, acho que é isso, viu, Jair? Eu fico muito feliz 
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de você ter aceitado o nosso convite de ter vindo aqui colaborar conosco! Eu acho que numa 

cidade onde a gente conhece as pessoas, né, que a gente usa do olho no olho, do diálogo, 

de estar presente, de repente não ter havido nenhum diálogo com você sobre a compra 

desse prédio, né? Nos surpreende muito! Já que, inclusive, o prédio estava alugado para a 

Prefeitura, não é? Estava locado, então agora, surpreendeu a forma que foi, né? Mas faz 

parte. Eu acho que a Prefeitura pode desapropriar, acho, no meu entendimento, mas é 

uma questão de gestão, não é? É estilo, né? É, estilo! Estilo de gestão. Palavra vereador 

relator: Eu tenho mais uma pergunta, por esse trabalho que foi feito pela corretora, o senhor 

chegou a pagar comissão de corretagem para ela? De locação sim. Eu pago para qualquer 

corretor que me faça um serviço, eu pago. E da desapropriação? Não, da 

desapropriação ... eu não, eu não recebi nada, como é que eu vou pagar? Não chegou a 

pagar nada para ela? Não, não cheguei, porque eu também não recebi nada, certo? Eu 

só pagaria se eu tivesse recebido. E quanto que seria o pagamento? Não, ai seria uma 

comissão normal, de corretor. E seria quanto? Ele vai, corretor, varia dentro de uma 

negociação, de três, a cinco, seis ... depende, certo? Mas isso seria se fosse compra e 

venda, agora desapropriação é um ... há um diferencial disso. Então, mas o senhor deixou 

acertado com ela o pagamento? Pagaria se tivesse compra e venda, certo? Entendi, 

obrigado. Palavra $~rg1o. -~ru_rrj: O senhor conhece algum corretor que presta serviço às 

imobiliárias Top Imóveis ou a Moraes Imobiliária? Não, eu conheço o Moraes, porque eu 

acho que é o dono da Moraes Imobiliária, que o nome dele é Moraes, conheço. E a 

outra qual que é? É a Top Imóveis. Eu acho que eu conheço, eu acho que é um .... É, 

acho que é de origem ... esqueci o nome dele, né, mas eu conheço, sim, Top Imóveis, 

mas eu não estou lembrado. Senhor Fernando Takamoto. Exatamente, o 

japonês ... Takamoto, Takamoto .... É que a pergunta que eu queria assim é, esclarecer, 

aquela assinatura que o Vereador Borgo mostrou para o senhor, teve algum intermediário 

dessas imobiliárias citadas aqui? Não, de jeito nenhum. Só Paula que teve. Então nenhuma 

dessas duas pessoas, nem o Moraes, nem o Takamoto? Não, nenhum. Não tive 

negociação nenhuma com eles, a respeito desses móveis, nenhuma. Eu conheço os 

dois, mas não houve negociação nenhuma, nem sugestão, nada, nada. Palavra vereador 

Berriel: Conheço seu Jair de longa data, também fomos quase vizinhos, até 1995, não é, seu 

Jair? A gente morava na mesma quadra da Rubens Arruda. Seu Jair, eu fico muito assustado 

com o modo que a Prefeitura age, porque, é .... pegou o senhor de susto, porque o senhor 

queria continuar alugando, a intenção do senhor era alugar o imóvel, não é? A intenção 

sempre foi alugar. O senhor, claro que o senhor é comerciante e, claro, se faz uma proposta 
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tentadora, óbvio que o senhor venderia o imóvel. É claro, porque você tem uma casa, vale 

mil, o cara te oferece dois. Né? Óbvio, né? É .... é óbvio, então. É... Mas o que eu fico 

indignado é como age a Prefeitura, né? É .. é sem .... o senhor não queria se desfazer do 

imóvel e ela fez de tudo para poder tomar esse imóvel do senhor, porque ... esse conceito de 

utilidade pública é muito relativo né? Uma coisa que dá para ser colocado, de repente, como 

já está locado o imóvel do senhor, é de utilidade pública, se não tivesse locado será que seria 

de utilidade pública, né? É engraçado. Será que o Staff foi de utilidade pública? Por isso 

que ... então essas coisas, sabe? Não ... O critério de como a Prefeitura utiliza esse conceito 

de utilidade pública é complicado, não é porque eu acho que é .... acaba arrumando muita 

inimizade, porque o senhor não queria se desfazer do imóvel. A dona Maria Moreno, que veio 

de manhã aqui depor também estava numa situação parecida com a do senhor, tinha alugado 

o imóvel para a Prefeitura, não queria se desfazer do imóvel. Claro, se colocasse um preço 

justo, que ela considerasse justo, ela venderia. E daí vem ... vem essa bomba, né? Da 

desapropriação, que não era o que ninguém queria. Agora, o senhor continua recebendo 

esses aluguéis ou não? Depois da desapropriação .... Eu recebi ... eu recebi até novembro, 

de dezembro eu não recebi até agora, que eu, mesmo com a desapropriação de 

dezembro, eu entendo que deveria ser pago, ou pelo menos parte. Os dias de 

dezembro, né? Se foi dia 23, até o dia 23 não havia desapropriação. Isso é que eu 

entendo, mas não, não recebi nada. Eu recebi até o mês de novembro, foi pago 

certinho. O de dezembro não recebi nada, janeiro nada, fevereiro nada. E o senhor 

entrou na justiça questionando os valores das desapropriações? Não, não, não, não entrei 

nada. Eu também ... não fui nem citado nada, processo eu acho que tem que, segundo, 

tem que esperar alguma citação alguma ... para mim poder, não posso chegar lá, eu vou 

entrar num processo. Eu só sei pelo noticiário e pelo decreto. Agora se está na justiça 

eu tenho que ser intimado para poder entrar no processo. O senhor recebeu esse valor 

da desapropriação? O senhor já recebeu esse valor? Não, não recebi um tostão, nada. Não 

recebi um tostão. Palavra 1/er~€(.QQ(~Lõslía: Só uma questão que me ficou, que eu gostaria 

de esclarecer com o senhor, o senhor disse que entrou num acordo com a Prefeitura em 

aceitar os seis milhões e seiscentos? Não, não, não é que eu entrei num acordo. Vamos 

dizer, no final de dezembro houve o decreto de desapropriação por quatro e oitocentos 

e uns quebrados lá. Aí eu ouvi alguns corretores, inclusive a Paula também, e quanto 

eles acharam que valeria sim, aí falaram de seis e duzentos a sete e oitocentos, um 

falou seis e duzentos, outro sete e pouco, outro seis e pouco. Então aí eu falei para 

Paula que eu assinei um papel lá, rascunho, não sei, que seis e seiscentos seria o valor 
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que eu acharia justo. Isso é o que eu ... após a desapropriação. Aí a Prefeitura aceitou os 

seis e seiscentos? Não, não, não, houve essa, não houve essa negociação. É, mas eu 

não sei se se está no processo. O senhor nem sabe se foi por quatro, se foi por .... Não sei o 

desfecho .... Pago não, não foi pago nada. Não, o senhor não sabe se foi desapropriado por 

quatro, por seis .... Foi por quatro e oitocentos e .... eu tenho aqui o decreto. Deixa eu 

ver ..... Os dois imóveis, quatro, oitocentos e setenta e quatro, trezentos e dez e 

quarenta e dois, isso é do decreto, desapropriando. Então o senhor não vai aceitar essa 

desapropriação? Não ... eu acho que valeria seis e seiscentos, certo? O senhor vai discutir 

em juízo? Eu vou ver ..... Na hora que eu for citado, aí eu posso ... concordar ou não, 

concordar ou pedir mais, pedir menos. Não, perfeito, só .... Eu só não tinha entendido se já 

tinha chegado num consenso que estaria de acordo ou não. Não, eu acho que não, não, 

não tem. Porque quando há desapropriação, aí a Prefeitura faz o depósito, acho que é o 

que eu entendo ... depois vai ter a citação de ... Palavra VJ:lr,eqtjqrttelator: Além da Paula, 

que é a corretora, chegou a ser comentado de o senhor pagar uma comissão para algum 

outro corretor? Não, não, só a Paula que, nesse negócio que começou com a locação, foi 

a Paula que foi intermediária, que eu não, também não faço esse jogo de dar para dois 

corretores. Quando passo coisas é um só. III/IIIIIIIII/IIII/IIIIII/IIIIII/IIII/II/IIII/IIII/IIIIIIII/III/IIIIII/IIIII 
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PAULA ADRIANA DE SOUZA 

Corretora de Imóveis - Bauru 

Inicialmente fez as seguintes considerações: Boa tarde, parabéns para todas nós mulheres, 

né? Por todas aquelas mulheres de todo o mundo, em especial as mulheres que estão 

sofrendo com a guerra, nós somos solidárias, né? É, eu sou bauruense, porque eu vim para 

Bauru desde meus quinze dias de vida e foi aqui que eu atuei, como atuo atualmente 

também, né? Há 36 anos no mercado, no ramo comercial, com vários segmentos. Tive 

restaurante, tive sorveteria, tive oficinas, tive vários segmentos e o meu início no ramo 

imobiliário é .... ele foi há 10 anos atrás. Eu comecei a trabalhar numa grande imobiliária em 

Bauru e fiz algumas observações, o qual me incomodou bastante em relação algumas 

condutas, algumas situações que não vinham de encontro com a minha personalidade, com 

os meus princípios cristãos, alguns benefícios que vinham somente para os donos da 

imobiliária, alguns acordos que não seriam muito bem vistos da minha ... da minha forma de 

criação, não é? Então eu decidi montar a minha imobiliária, com o meu perfil, exatamente 

para não aceitar, nenhum tipo de situações de negócio corruptível, de não transparência, né? 

E eu nunca deixei de realizar vários negócios bem vantajosos para os olhos de algumas 
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pessoas. Portanto, é eu não abro mão de alguns princípios, eu sou muito taxativa, né? E 

também não tenho nenhum vínculo político ou não-político, nenhum tipo de acordo, não sou 

filiada a nenhum partido, né? É, eu comecei nesse trabalho com o seu Jair, um trabalho de 

formiguinha, exatamente assim. Foi assim que eu comecei ganhando das pessoas no ramo 

imobiliário a confiabilidade, trabalhando olho no olho, e as pessoas foram me dando 

credibilidade, né? E hoje nós estamos no mercado imobiliário já há algum tempo e temo~ 

construído algumas boas relações, como do seu Jair que abriu as portas da empresa dele, 

me permitiu trabalhar o imóvel dele. Na verdade, quando eu procurei o seu Jair, eu tinha um 

outro cliente de uma instituição também de-eélucação, mas fora do estado, né? E eu trabalhei 

com vários imóveis e acabei não conseguindo fechar nenhuma negociação com essas duas 

empresas, na verdade foram duas, né? E nesse momento também estava apresentando 

alguns imóveis. Logo em seguida, as coisas são bem ativas, né? Eu também comecei a ter a 

informação que a Prefeitura estava precisando reformar a escola, que é o Waldomiro Fantini. 

Eu falei, poxa vida, eu tenho esse prédio, esse prédio é super adequado para uma escola, 

né? Vamos apresentar. Perfeito .... Foi exatamente isso que se iniciou, vários meses de 

negociação, não foi coisa de uma semana, não. Foram meses, apresentei inclusive a Casa do 

Cursilho, apresentei outros imóveis que não foram possíveis, né? E quando eu apresentei 

esse, logo ... primeiro eu mandei o link, imobiliária trabalha com o link das fotos, mandei, foi 

apresentado esse imóvel no valor de vinte e sete mil, né? Como vocês tem aí o valor de 

negociação foi de vinte mil, oitocentos e quinze, foi bem negociado, e intermediei para o seu 

Jair. Eu não tenho procuração dele, não seria a palavra correta, seria um contrato de 

prestação de serviço de intermediação imobiliária, o qual eu posso responder e levar a 

proposta, levar as situações de condições de compra, de venda, de locação, né? Então seria 

isso, então seria uma prestação de serviço imobiliário que a gente trabalha com os 

proprietários. Então por isso que nós apresentamos em alguns momentos, todo o riosso 

trabalho foi feito em e-mail, todo o nosso trabalho foi feito em WhatsApp, tudo formalizado 

porque é da minha característica, eu gosto disso, né? Deixar as coisas bem transparente, 

bem claro, né? Então daí nós fizemos a proposta da locação, houve um outro e-mail também 

que o senhor Jair queria os vinte e sete mil mais IPTU, daí a Prefeitura nos respondeu, 

mediante a Secretaria de Educação, né, o valor se não poderia ser vinte e três mil, mas vinte 

e três mil também não foi aceito. Daí entramos em mesa de negociação, por isso que o 

senhor Jair foi duas vezes na Secretaria de Educação, uma vez para conversar e acertar 

valores, aonde nós aguardamos o retorno, daí foi onde surgiu que realmente se desse para 

alugar o prédio no vinte mil, oitocentos e quinze conseguiria fazer a locação. Daí o senhor Jair 
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meio que não queria fechar. Eu falei, senhor Jair, tem o lado das crianças, eu tenho um áudio 

de uma criança que você chora, a alegria da criança quando ela voltou da pandemia a ter 

aula física, aula presencial. Então assim, é um trabalho realmente muito gratificante, porque 

você trabalha com vidas, com sentimentos, com famílias. E quando nós levamos esse imóvel 

para a Prefeitura e que os engenheiros, foram várias visitas, foram meses, engenheiro e 

arquitetos, inclusive o vereador Meira também acompanhou. E professores da EMEF, todos 

eles acompanharam, né, para exatamente o fechamento dessa locação. Então você vê assim 

a natureza de um negócio, ela não paira só no comercial, né? Não pairou só no comercial. 

Pairou também em uma satisfação que eu entendi, quando eu levei esse imóvel para a 

Secretaria de Educação, que eu tenho estudantes do Tangarás, eu tenho estudantes da Bela 

Vista, eu tenho estudantes da Vai de Palmas, Santa Cândida, da Vila Outra ... e é uma região 

central, onde eles estão reformando essa escola e amanhã eles podem reformar uma escola, 

talvez lá na Vila São Paulo, não é, de outro bairro. Então eu me certifiquei das informações 

que foram me solicitadas, o melhor negócio, então foi por isso que eu levei esse prédio. Tive 

a oportunidade de conhecer o seu Jair, lógico, a gente já conhecia ele de nome, um 

empresário forte em Bauru, fenomenal como pessoa também né? E me deu essa 

oportunidade de trabalhar com ele. E deixa eu ver aqui se marquei alguma coisa para falar 

para vocês .... Então eu falei do valor, né? Que foi feito uma negociação muito bom, inclusive 

o que ele falou é verdade, nós não estamos recebendo os aluguéis. Ele fez o pagamento da 

minha, dos meus honorários da locação e a gente trabalha com a administração do imóvel 

dele, né? É .... e toda a formalização, eu tenho por e-mail, de toda a conversa com a 

Prefeitura, né? Com a Secretaria de Educação. E a gente pegou, mandamos ... foi conversado 

no dia quinze de setembro, assinamos o contrato, perfeito. Daí futuramente foi solicitado, 

inclusive o senhor leu, também trouxe aqui impresso, o interesse, talvez, de uma avaliação. 

Eu falei, seu Jair, eu vou fazer uma avaliação, mas eu sou a parte envolvida, não é, de 

repente, eu precisaria também pegar uma outra parte de uma avaliação, não é? Perfeito .... 

Então nós avaliamos realmente porque ele não estava vendendo o prédio, né? Mas houve 

essa pergunta, qual seria o valor se ele fosse vender? Daí nós passamos o valor. Na 

verdade, ali são três matrículas, prédio 6-48, 6-58 e Gerson França, são três, não é? E 

realmente a Gerson França é um terreno assim bem interessante para uma adaptação de um 

futuro melhor para oferecer ali para as crianças, tanto de quadra, uma cantina e tudo mais. 

Então foi exatamente isso que foi colocado. Esse valor de oito milhões e meio. Realmente, 

ele não estava vendendo, ele deu o preço dele. Daí houve, depois, uma outra situação, foi 

um ... foi em novembro, dia 23 de novembro essa ... está por e-mail também, e depois houve 
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uma procura depois da locação, referente que talvez seria desapropriado e que para a 

Prefeitura ia oferecer quatro milhões e oitocentos. Daí realmente eu fiquei assim, nunca 

passei por isso, né? É a primeira vez ... E fui conversar com o seu Jair, falei, seu Jair, está 

havendo uma desapropriação, né? E eles mandaram quatro milhões e oitocentos. Ele falou, 

não, não vou vender por esse preço, né? E eu fiz uma proposta de compra e venda, proposta 

do que eles estavam falando, de quatro milhões e oitocentos, falei, o senhor tem que fazer 

uma contraproposta, que eu preciso mandar para eles, que eles estão pedindo por e-mail e 

nós fizemos essa contraproposta ele escreveu, com a letrinha dele, né, o valor de seis 

milhões e seiscentos que ele gostaria. Perfeito, isso foi finalzinho de dezembro, em torno de 

dia 29, estava bem perto mesmo, da virada do ano, e então nós ficamos com a informação 

que iria haver mais três avaliações judicial para se definir o valor, né? Então, estou à 

disposição para as perguntas dos senhores. Palavra ~iç!12'r .r1;1l1;1t9r.: Eu vou começar, eu 

vou inverter .... Nessa .... nesse trabalho, nesse serviço que a senhora prestou, mostrando 

imóvel posterior à locação, porque o trabalho que a senhora fez na locação, a Prefeitura 

locou, depois teve uma tratativa até chegar à desapropriação. Por essa prestação de serviço, 

por essa intermediação, a senhora ganharia uma comissão de corretagem do seu Jair, se 

fosse desapropriado ou vendido o imóvel? Sim, assim como eu disse, nós temos um 

contrato de prestação de serviços, o qual poderia ser a Prefeitura, poderia ser qualquer 

outra instituição de ensino o qual eu já havia até trabalhado, que mesmo numa 

negociação de venda, é justo e é claro, porque eu sou empresário em Bauru, pago 

meus impostos, tenho funcionários, recolho todos meus impostos, ISS, INSS, de 

receber pelo meu trabalho. Certo. E mesmo no caso de desapropriação, a senhora 

receberia essa comissão? Sim, está negociado com o seu Jair. Consta em contrato? Está 

negociado formalmente, entre eu e ele. Mas em contrato, em documento que, no caso de 

desapropriação, senhora receberia ... Não, nós nem sabíamos que haveria desapropriação. 

Nós nem sabíamos que haveria desapropriação em nenhum momento, o que nós 

sabíamos que talvez eles tivessem interesse em comprar o prédio, porque estava 

sendo muito bem adaptado para escola, estava tendo algumas modificações, ajuste, 

ajustando, e com o prédio, por ser central, estaria sim, é ... assim ... adequado, ficando 

adequado. Na questão da desapropriação, a gente nunca imaginou que fosse 

exatamente, foi o que eu falei, quando eu senti isso, eu fiquei assim, puxa vida, 

primeira vez. Como que é isso, né? Eu me senti, puxa vida, quis fazer um negócio bom, 

quis fazer um negócio ... Falei, e agora? É desapropriado ... Ele não estava com intenção 

de vender, muito menos esse preço, né? Então, quando que a Senhora ficou sabendo que 
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isso seria uma desapropriação? Em dezembro. Só em dezembro? Só em dezembro. E até 

então todas as tratativas era para compra e venda? Sim, foi quando iniciou ... primeiro foi 

me solicitado uma avaliação de qual que seria o valor para a venda, se caso ele fosse 

vender. Quando foi isso? Nós fomos em novembro, que eu formalizei, que eu mandei o 

valor para a Prefeitura. Novembro a senhora mandou o valor, mas quando? Mandei um e

mail tudo, né? Fui respondido por e-mail. Em novembro, a senhora mandou a proposta 

que eu confirmei com o seu Jair, dessa proposta de compra e venda, ele confirmou a 

assinatura, acho que essa que a gente está conversando, mas em novembro foi a proposta. 

Quando começaram as tratativas para a compra e venda, porque desapropriação não era, 

que a senhora falou que só ficou sabendo em dezembro que seria desapropriação? Então, 

quando começaram as tratativas para a possível compra e venda? Qual que é o seu nome? 

Eduardo. Seu Eduardo, foi um pouquinho rápido, foi muito lento para eles realmente 

decidirem. Foram muitas visitas, mas quando foi no dia 15 de setembro, assinamos o 

contrato. Perfeito. Contrato de? Locação, né? Ele estava .... sendo locado por vinte e 

sete mil, nós negociamos por vinte, oitocentos e quinze. Negociou esse valor perfeito, 

começou a, fiz a entrega das chaves no dia 15 de setembro. Perfeito. E após houve uma 

solicitação, fui lá buscar documento, levar documento, é .... AVCB, porque foi o único 

prédio também que tinha todas as normas do bombeiro corretamente válidas, né, que 

nós estávamos numa pandemia que que aconteceu, muitos proprietários não 

regularizavam, e estava ativo. Perfeito. Daí houve essa pergunta, se ele fosse vender 

para mim, a Secretaria de Educação me fez essa solicitação para que eu formalizasse 

qual seria o valor que o senhor Jair teria de interesse em caso de venda. Quem fez essa 

pergunta para a senhora? Na Secretaria ... aí foi a ... equipe da ... Secretaria da Educação. 

Mas deve ter alguém que específico. Sim, o Clóvis. Eu conversava mais com o Clóvis. 

Sim, isso. Certo, você lembra a data que o Clóvis perguntou para a Senhora se tinha 

interesse de venda? Quer que eu veja aqui? Veja, por favor. Eu posso providenciar com 

data, mas saiu só a hora. Não pegou exatamente a data, mas eu tenho essas 

conversas. Você lembra mais ou menos. você lembra quando foi? Você lembra qual data 

que foi? É uma conversa de WhatsApp. Mas você não lembra o mês, o dia ... Você lembra o 

mês, o dia, quando que foi? Foram tantas conversas. Mas no início, nós .... Mas eu tenho 

isso no telefone facilmente. Eu só não estou com ele aqui, mas eu tenho isso 

facilmente no telefone. Eu posso passar para os senhores uma forma, por e-mail 

certinho, alguma coisa assim, tá? No dia 15 de setembro, então foi assinado o contrato de 

locação. Isso! A proposta de negociação partiu do Clóvis? Tinha mais alguém junto com ele 
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nessa reunião? A equipe da Secretaria. A secretária estava? A Secretária ... mais outros 

nomes que eu talvez não me recorde. Mas a Secretária estava? Isso, a parte financeira, 

né? A parte jurídica, também, sim. A assinatura do contrato foi feita com a Secretária e 

após foi levado para a Prefeita assinar e daí tinha equipe que era responsável para a 

emissão do contrato, né? Tinha a Júlia, que eu lembro o nome e tinha as pessoas 

responsáveis do setor ali de do jurídico. Você lembra quem do jurídico? Não. Você 

lembra, se a Senhora conhece, teve contato com o doutor Daniel, assessor de gabinete da 

Prefeita? Não. Senhora, teve algum contato com o pai da Prefeita, o senhor Dozimar, ou o 

cunhado da Prefeita, o senhor Walmir? Não conheço, eu não tenho vínculos. Quem que foi 

fazer essas vistorias? Essas vistorias que a Senhora se referiu no início da conversa, ela foi 

feita para efeito de locação ou depois do dia 15 de setembro também foram feitas vistorias? 

Não, foram antes, houve sim uma solicitação após a locação, mas para falar sobre um ... 

uma manutenção com o senhor Jair e a gente também formalizou isso por e-mail, que 

são, não seriam duas situações ali para acertar o prédio de pintura, para tirar uma 

infiltração, uma coisa assim, tranquila. Quanto tempo, quanto tempo após? Ah, coisa de 

um mês, um mês e pouquinho, logo após a locação. Então, 15 de setembro, foi feito a 

assinatura do contrato. Exato. Depois de um mês, um mês e pouquinho, então vou colocar 

aqui 15 de outubro, foi feito o pedido para a readequação do prédio. Isso. E dia cinco de 

novembro foi feita a proposta de compra e venda pela imobiliária. Exato. Então posso supor 

aqui que a conversa que vocês tiveram na Secretaria da Educação foi entre 15 de outubro e 

cinco de novembro? Foi nesses 15 dias? Perfeito. É, porque era uma questão referente à 

locação que nós estávamos conversando. Até então, em outubro, eu não sabia que 

haveria um interesse nenhum em pedir essa avaliação. Quando houve essa, solicitação 

eu fiz para o seu Jair, seu Jair eles me solicitaram uma avaliação. Eu tenho contato 

com o seu Jair por telefone, eu vou até o escritório dele. Nós temos um relacionamento 

próximo para resolver todos os assuntos referente à locação. Há um negócio que eu 

estava representando. E ele falou Paula, eu ... você viu o jeito dele, não é? Eu vendo por 

oito milhões e meio, fala para eles, porque ele é comerciante de Bauru, não é? E daí se 

teve uma ... assim foi retraído, não se falou mais nada, né? E depois foi essa proposta 

da desapropriação de quatro milhões e oitocentos. Quer dizer, vamos dizer, quase 

metade do valor, né, que ele tinha sugerido, ele falou não. E onde ele consultou outras 

opiniões, né? Não sei exatamente as pessoas que ele consultou, ele é uma pessoa 

assim, que tem bastante negócio, e ele sabe também o preço do prédio dele, tem uma 

noção, todo o proprietário que eu vou fazer avaliação, eu falo, eles têm três, tem três 
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avaliações, a minha, a técnica e a do proprietário, porque o proprietário também já tem 

uma ideia, né? E foi onde ele pegou, eu tinha que responder à Prefeitura por e-mail 

naqueles dias, em relação à proposta dos quatro milhões e oitocentos, referente à 

desapropriação, né? E nós respondemos formalmente por uma proposta de compra e 

venda, o qual ele escreveu que o valor que ele aceitaria seria seis milhões e seiscentos 

mil. Paula, tira uma dúvida minha, quanto tempo você é corretora? 1 O anos. 1 O anos. Quanto 

se baseia o percentual do aluguel aqui em Bauru em relação ao valor de imóvel? Olha, como 

nós tivemos um momento muito atípico e nós tivemos uma avalanche de desocupação 

comercial dos imóveis em Bauru, nós estamos com imóveis, assim, belíssimos na 

Getúlio Vargas, que não se aluga por quarenta e cinco mil, tem imóvel por cem mil. Nós 

temos imóveis assim muito bem localizado ... Mas esse percentual, que eu quis dizer 

você ... Sim, eu vou te dizer, então é .... a gente calcula um por cento do valor do prédio. 

Um por cento. Um por cento ... Então é, seria o valor ... No mínimo ... De repente esse 

imóvel passou por uma reforma. De repente, esse imóvel foi colocado de uma forma 

tão atualizada no mercado, com portas automatizadas. Então tudo isso varia também 

para avaliação dessa locação. No mínimo. É, no mínimo um por cento. Quanto que 

estava locado o prédio da Cussy? Estava sendo ofertado por vinte e sete mil. A Prefeitura 

estava pagando vinte e sete mil? Não, estava sendo ofertado por vinte e sete mil e o 

contrato de locação é vinte mil, oitocentos e quinze. Vinte mil reais foi o aluguel então? 

Exato. Se o imóvel estava sendo locado por vinte mil, quanto que ele deveria valer em 

relação a um por cento? Olha, em relação a um por cento, é o que eu falei ... Não sou 

muito bom de matemática não, mas seria dois milhões? É, na verdade, ali nós estamos 

falando também do terreno, não é? O terreno não entrou, não entrou na... nessa 

locação. Então, mas vinte mil estava na escola, é isso? Você acabou de falar aqui que é um 

por cento, então .... É como eu disse, o Jair não queria alugar para esse valor. Ele queria 

os vinte e sete mil, daí ele bateu os vinte e cinco mil mais IPTU. Então vamos, então 

vamos dizer então por vinte e sete mil, vinte e sete mil, não foi? Foi vinte mil. Aí vamos supor 

que fosse vinte e sete mil, então o valor do imóvel por esse cálculo seria tudo e ... Mínimo 

seria um por cento, seria o valor mínimo ... então, o valor do imóvel se ... Ponto de partida. 

Então o valor de imóvel seria dois e setecentos. Sim. Mas, no entanto, a Prefeitura pediu, 

está pagando quatro e oitocentos e ele ainda ele acredita que seja seis e seiscentos ... se 

fosse seis e seiscentos aqui, não seria sessenta mil. .. ? O senhor já viu o valor venal deste 

imóvel? O Senhor tem o valor venal? Mais baixo, não é? É mais baixo. Não, não, está 

mais, não é? Mais baixo que esse valor de seis e seiscentos sim, está. Mas então, mas ... 
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se esse imóvel, vamos supor que valesse os quatro e oitocentos, o normal pelo um por cento 

que a senhora diz, não seria quarenta e oito mil de aluguel? Então, se o senhor se apegar 

nesse valor de um por cento, se eu for avaliar um imóvel no valor de um por cento, é o 

mínimo que a gente pode pensar em avaliar. É o que que tem de diferencial nesse 

imóvel. Primeiro, ele é todo adaptado para uma instituição de ensino. Ele tem toda a 

documentação no AVCB, não é? A gente tem ideia de quanto ficaria uma regularização 

de AVCB porque eu trabalhei isso na Casa do Cursilho, fica em torno de trezentos a 

quatrocentos e cinquenta mil reais de mão de obra, equipamentos e tudo mais. É .... 

localização, quantos prédios nós temos na Cussy Júnior com esse perfil? Então, o 

diferencial do mercado imobiliário, ele também se faz, vamos dizer pelas moscas 

brancas. Eu concordo, concordo com a senhora. Exatamente nesse sentido que eu estou 

falando. Mas se ele vale seis milhões e seiscentos, um por cento teria que ser alugado por 

sessenta e seis mil. Se ele não vale .... Concorda que ninguém vai a lugar? Se ele não vale 

seis e seiscentos .... Não alugou nem por vinte e sete mil. Mas então, desse jeito aqui por 

quatro e oitocentos, ele está alugando, a senhora falou que o mínimo que se deve cobrar é 

um por cento, levando em consideração que aquele imóvel tem vários diferenciais e mesmo 

assim ele está alugando a menos de meio por cento do valor mais baixo ... Nós estamos num 

momento complicado, seu Eduardo. Bem complicado, a senhora não imagina o quanto. 

Você pensa um imóvel, pensa num imóvel fechado. Eu tenho um imóvel na Duque de 

Caxias que está sendo depredado ao lado da Secretaria da Educação, que vocês vão 
' passar na Duque de Caxias com a Raposo Tavares e vocês vão ver. Mas nesse 

momento, nesse momento difícil. Então, o que eu, o que eu fiz com o seu Jair foi 

exatamente isso. Nesse momento difícil do mesmo jeito, então, que abaixa o valor do 

aluguel, eu consigo supor que, também abaixa o valor para compra e venda, principalmente 

numa venda, uma compra à vista, posso supor na mesma linha de raciocínio da senhora. Se 

o valor, se a crise que nós estamos ... se nós estamos numa crise ao ponto de um imóvel que 

por um por cento, como a senhora diz, ele poderia ser alugado por.... Negociações 

diferentes. É, mais uma negociação diferente, mas no cash, no dinheiro, pagamento à vista e 

levando pela mesma métrica que a senhora está .... Olha, eu quero chegar na seguinte 

situação, será que esse imóvel realmente vale quatro e oitocentos? Então, acredito que 

talvez por quatro e oitocentos ele não fecharia, então por isso que ele ficaria com o 

imóvel, porque o grande investidor, o grande ... eu trabalho com a pessoa que tem uma 

casa, várias casas e grandes investidores. O grande investidor, ele vai esperar o 

momento oportuno. Então, se não é o momento oportuno para vender por quatro e 
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oitocentos, por que que ele vai vender? Ele vai esperar os seis e seiscentos, esperar os 

oito e meio. Ele não vende por quatro e oitocentos no dinheiro, mas ele concorda em alugar 

por vinte mil? Sim, concordou, porque aqui mesmo, como ele relatou, está 

televisionado, já estava já há um período, mediante a pandemia, fechado, e eu mesma, 

várias vezes visitei lá e vi que algumas pessoas entraram lá e eu disse, seu Jair estão 

entrando, então, o que que a gente vê? Uma depre ... é deprecia o imóvel quando fica 

fechado, principalmente o comercial. Mas para a venda não há essa depreciação, só para 

locação? Então nós fizemos o que? Uma locação, né? Então, assim, foi um prédio que 

não ficou nem um ano fechado e a gente estava com procuras antes da Prefeitura já 

estava com outros clientes e o [incompreensível] ele também disse que teve outras 

ofertas. Dona Paula, a senhora conhece a Secretária Kobayashi, da Secretaria da 

Educação? Perfeitamente. Tive contato com ela todo o processo de locação. Conhecia 

antes desse processo de locação? Não. Conhece os proprietários da Top Imóveis ou algum 

corretor daquela imobiliária? Conheço de vista, não tenho relacionamento. Alguém mais, 

fora a senhora, receberia algum valor no fechamento desse... Compra e venda ou 

desapropriação? Não, eu não me associo. Eu tenho meus princípios, assim como eu, 

logo na introdução, eu disse, eu não tenho nenhum contato com pessoas, não 

políticas, não tenho ligações partidárias ... Não estou falando de político ou não, estou 

dizendo alguma outra pessoa, pode ser corretor, pode ser.... Não, minha ligação foi 

diretamente ao seu Jair, uma pessoa simples, uma pessoa educada, que eu procurei e 

ele, ele mesmo, foi abrir o prédio para mim, não mandou o secretário, não mandou 

ninguém, de funcionário da loja. Com uma muita humildade, foi lá, abriu para mim, me 

mostrou o prédio, me explicou, me deu na confiança um molho de chave, falou pode 

trabalhar e eu me dediquei. Entendi. Por fim, acho que mais para reiterar as perguntas, 

então a iniciativa da negociação de compra e venda partiu da Prefeitura? Sim. Estou 

satisfeito, Presidente. Palavra vereador 6ácgjg,],l[Yn:i: Eu ouvi a senhora dizer no início que 

começou as suas atividades é em uma corretora grande aqui na cidade de Bauru, uma 

imobiliária, a senhora poderia dizer o nome dessa imobiliária? É necessário? É que eu 

trabalhei em várias empresas, trabalhei onde eu adoro falar, trabalhei na Tanger, com o 

senhor José Maria, trabalhei na Pernambucanas, né? Então, mas não tenho nenhum 

problema porque eu não tive nenhum tipo de situação, mas eu trabalhei na Moraes 

Imobiliária. Certo. O Borgo fez uma pergunta para você a respeito ... se a senhora conhecia a 

Secretária e a senhora diz que sim. E a Prefeita Suéllen, qual é o seu contato com ela? Não, 

só na televisão. Só na televisão? Muito bem. Agora é uma pergunta que eu gostaria de fazer 
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é uma das últimas que eu elaborei, porque os meus colegas já fizeram alguns que eu iria 

perguntar também ... como foi que o senhor Clóvis tomou consciência que a senhora seria a 

intermediária com o senhor Jair? Quem? Quem? Senhor Clóvis. Senhor Clóvis. Ah, o 

senhor Clóvis ... De que forma ele chegou a .... É um trabalho de formiguinha, a gente 

conversa com um, tem amizade com o outro. Tenho professoras que eu sou envolvida, 

professoras que eu participo de reuniões, jantares, e aí a gente ouve, ouviu que haveria 

necessidade da reforma da Waldomiro. Que a Secretaria da Educação teria essa 

necessidade e eu fui atrás. Eu precisava da informação, não é, numa conversa 

totalmente assim, informal ou num numa reunião de amigas, fiquei sabendo essa 

informação e aonde eu fui procurar realmente a informação e era verídica, e comecei a 

trabalhar a questão de locação, não é? Na verdade, não foi nem primeiramente esse 

imóvel. Foram outras sugestões que eu levei. Através desses outros é ... foi aonde chegou 

a esse .... Foi sim, foi dessa forma, bati na porta. Palavra YiJ:~í:lQQfa Cruara: Eu vou fazer 

uma pergunta para a senhora Paula. A senhora sabe que a diretora da escola Waldomiro 

Fantini não acha o prédio adequado? Não . ... para crianças? É porque às vezes a gente 

supervaloriza um imóvel e nós fizemos visita lá, né? Quando também nós fomos 

surpreendidos com as desapropriações. Além de conhecermos os processos administrativos, 

nós fomos fazer as visitas, né? E ali nós sabemos que é um prédio excelente, mas não para a 

educação de crianças, de nível de ensino fundamental, né? Então, há adaptação, há AVCB, 

ok, mas não há cobertura, não é? Então, quando chove, criaram-se ali, alguns labirintos para 

as que as crianças e os profissionais pudessem transitar. Às vezes passam por dentro de 

sala, tem uma das salas lá que é fechada com um armário para que todos possam é driblar o 

descoberto, né, e não pegar chuva em dia de chuva. Não há local para a recreação, para a 

educação física, não há espaço adequado para a merenda, né? As crianças estão comendo a 

merenda dentro da sala de aula agora, porque estavam recebendo apenas a merenda seca 

até o início deste ano. Então, assim, foi um prédio desapropriado sem sequer consultar a 

comunidade escolar sobre a qualidade para aquele nível de educação, então não só 

surpreendeu o próprio Jair, nós vereadores, mas principalmente a comunidade escolar. Se 

nós pensarmos que, olha, aquele prédio foi alugado para atender a Waldomiro Fantini até o 

meio deste ano, que é quando a obra de reforma da Waldomiro Fantini seria encerrada e as 

crianças voltariam então para o prédio, se nós pensarmos nisso, ok, talvez houvesse a 

necessidade ... A princípio, Vereadora, foi que aconteceu. Um contrato de locação para 

12 meses. Isso, mas foi isso. A locação foi para 12 meses. Mas a partir do momento que há 

um interesse público em uma desapropriação é, eu queria entender um pouco, sabe, 
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Vereador Borgo, onde é o interesse público numa desapropriação que quem usa o prédio não 

foi nem consultado, foi nem consultado sobre a qualidade daquele prédio ao serviço que se 

propõe, não é, que é de realmente servir de escola, uma "escola coringa", "pulmão", como a 

Prefeita diz, coringa, para que as reformas, quando estivessem acontecendo, abrigasse ali, 

né? Então eu fico com essa dúvida, sabe? Eu sei que a senhora representa aqui, o Jair, não 

é? Mas eu acho que existe princípios, existe valores que eu percebi na sua fala que há uma 

preocupação em oferecer um imóvel adequado a quem está alugando também. E nesse 

caso, não só alugando, comprando, né? Então, a gente tem as questões que são comerciais, 

de valores e tudo mais, mas eu percebi que você tem essa preocupação, né? De ser um 

imóvel que atenda às necessidades da educação, de ouvir falar, de atender crianças de 

várias regiões. Mas ele não foi locado para atender crianças de várias regiões. Ele foi locado 

por um ano para atender as crianças da Waldomiro Fantini e na desapropriação é que se 

colocou a questão de ser uma "escola coringa" para estar atendendo a várias escolas nos 

momentos de reforma, não é isso? Em algum momento a Senhora teve contato com a 

comunidade escolar a respeito do imóvel ou não? Se em algum momento? A Senhora teve 

contato com a comunidade escolar? Não, da Waldomiro Fantini, não, não. Só com a 

Secretaria da Educação? Até porque assim, na área da educação, eu tenho pouco 

conhecimento e na questão técnica do imóvel foram vários arquitetos, a arquiteta 

Ludmila e vários outros arquitetos seguiram e fizeram todas as avaliações do imóvel e 

realmente a questão da merenda seca foi cogitada no primeiro momento. É, e assim, o 

interesse ... houve e assim, puxa vida, se de repente desse para a gente alugar também 

o estacionamento ali, mas já estava alugado na época, né? Então eles ... ia atender, mas 

assim, conhecimento técnico realmente foram apresentados vários profissionais da 

Prefeitura mesmo e o único contato que eu tive com a escola foi quando eu fui lá 

juntamente para fazer uma correção e alguns detalhes, né, que foi solicitado e seria 

isso então, assim eu não tive contato com o as pessoas que estão usando o prédio, as 

mães, os alunos, não tive, a não ser nessa visita que eu tive após a locação, 

acompanhando a pessoa que ia dar manutenção lá, né? A senhora recebeu a avaliação 

do imóvel que foi feita pela Secretaria de Obras da Prefeitura apresentando o valor? Esse 

valor, que foi o valor da desapropriação, antes da desapropriação? Não. Nunca recebeu essa 

avaliação? Recebi o valor da negociação da locação, que foram idas e vindas, várias, 

né? Onde foi batido o martelo, a gente só consegue fechar nesse valor, que é aprovado 

de vinte, oitocentos e quinze. Perfeito. E após nós recebemos, eu e o senhor Jair, né, 

em dezembro, essa desapropriação, a gente estava ouvindo rumores, mas assim, eu 
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não achei que poderia acontecer comigo, foi surpresa. E daí onde passou esse valor de 

quatro e oitocentos. Anteriormente, já havia falado em novembro que se eles 

quisessem comprar, uma, não estava à venda, estava locado. Seria o valor de oito 

milhões e meio. É, estão foi nessa sequência que foram acontecendo. Como que a 

senhora tomou conhecimento da desapropriação? Não entendi, bem. Como que a senhora 

tomou conhecimento da desapropriação? Através do Diário Oficial. Pelo Diário Oficial? 

Ninguém da Secretaria entrou em contato? Foi, foi, foi sim, espera aí, deixa eu me 

organizar aqui. Então eu recebi que que haveria uma desapropriação e que haveria uma 

proposta, para que eu levasse essa proposta para o senhor Jair, o qual eu fiz, isso em 

dezembro. Eu estava em Bauru, não viajei. Seu Jair estava quase saindo de viagem, eu 

fui, fiz formalmente esse valor. O senhor Jair fez uma contraproposta no valor de seis e 

seiscentos. É que eu já havia dito isso, então. É, então foi nessa situação que 

aconteceu a minha informação. Mas isso foi antes da desapropriação? Antes de sair no 

Diário Oficial. Antes de sair no Diário Oficial? É, é porque ia sair no Diário Oficial se ele, 

ele falou para mim que ia sair no Diário Oficial, então teria que levar a proposta para ver 

se o Jair aceitasse. Esse valor, é, seu Jair não aceitou, foi aonde saiu a desapropriação. 

Entendeu? Está ok, agora entendi. Palavra íiifií!g2r ts:,lsÍtQff: Paula, você sabe quanto que é 

o valor venal desse imóvel, que consta da Prefeitura? De cor eu não sei, seu Eduardo. Eu 

vou te falar. Dois milhões, cento e oitenta e quatro mil, cento e setenta e sete reais. De que 

prédio? São três matrículas. A matrícula ... Cussy Júnior, 6-48 e 58. Hãm, hãm, ok. Se a 

gente for levar por aquele cálculo de um por cento, ele vai bater com os vinte mil do aluguel, 

não é? Dois milhões. Agora o senhor está esquecendo também da Gerson França, nós 

temos um ... Sim, sim, sim, estou tratando só desse aqui, da locação. Ah tá, da locação. Se 

a gente foi pegar esse valor venal de dois, cento e oitenta e quatro e a gente aplicar um por 

cento, nós vamos chegar no vinte mil, vinte e um mil, seria, arredondando, que estão ali. Nós 

estamos no valor ideal, aí vai dar um por cento igual a senhora comentou que seria o padrão 

de aluguel. Sím! Só que se a gente jogar, que a Prefeitura avaliou em quatro, duzentos e oito, 

nós estamos falando de quase o dobro do valor venal. E se for ainda falar o que o seu Jair, 

ele entende que seria o correto, a gente pula para muito mais aqui do que eu dobro. Então é 

isso que chama atenção, porque quando foi alugar, levou em consideração o preço de 

mercado, mas na hora de fazer a proposta de compra e venda, o valor foi lá em cima. Sabe 

por que foi aceito valor, seu Eduardo? Vou ser bem clara. O seu Jair é uma pessoa 

assim, que a gente conversou isso, até se sensibilizou. Falei, seu Jair, o prédio está 

fechado, não é uma locação para cinco anos, 10 anos. Locação para um ano, um ano. A 
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pandemia pode, nossa, mudar tanta coisa e assim, pelo menos o senhor vai estar 

recebendo esse valor negociado. Não é o ideal, o valor não é o que a gente quer, não 

é? Mas é um valor que o prédio vai estar sendo ocupado, vai tendo visibilidade. 

Ninguém vai depreciar o prédio, porque hoje você entra numa casa, eles arrancam o 

fio, arrancam torneira, arrancam tudo, né? Mas a sensibilidade dele era só para aluguel, 

para venda não teve essa sensibilidade aí foi para ... Ele não tinha essa intenção de venda, 

não é? Não tinha essa intenção. Não tinha? Então por que vocês fizeram uma carta, de 

proposta de compra e venda? Sim, porque foi cogitado e foi feito uma proposta, não é, 

senhor Eduardo? Dona Paula, Dona Paula ... deixa eu ... Perfeito ... Claro, se ele não tinha 

intenção de venda, como a senhora acabou de dizer, me faz uma carta proposta de compra e 

venda, ele tem ... deixa eu só passar uma coisa para a senhora. A gente está conversando 

aqui com toda educação do mundo, tá? Mas só que eu não sei se a senhora conversou com 

algum advogado, com alguém que é da área jurídica .... Todos esses depoimentos aqui 

constarão de um relatório e serão encaminhados para o Ministério Público e para a Polícia. 

Lá na frente, com certeza, as autoridades vão confrontar tudo o que foi falado aqui, porque só 

na data de hoje nós já pegamos aqui vários erros, inclusive no final da reunião. Eu estou 

pedindo para comunicar a polícia para apuração de crime de falsidade ideológica, pelos erros 

de datas que tiveram. Eu só passo .... estou esclarecendo isso para a senhora, porque todos 

os depoimentos serão encaminhados junto com o relatório para a Polícia e para o Ministério 

Público. A gente está vendo aqui um monte de confrontação, agora que vira e fala assim não, 

mas é um por cento, do valor, vinte mil reais ... porque o coração muito bom ... mas para 

vender aqui, sabe, pela falta de prerrogativa que a gente tem, legal, talvez aqui a gente 

escuta, mas dificilmente, mais para frente essas versões continuem, só estou passando para 

a senhora uma questão legal. Estou agradecendo, até porque a senhora não foi intimada, 

está vindo aqui e colaborando com a gente, mas a questão é muito séria. Foram trinta e cinco 

milhões adquiridos, aonde a Prefeita veio aqui, aliás, de forma virtual, ela disse que a 

intenção desde o início era desapropriar os imóveis e então já está indo em contradição com 

várias falas aqui que provavelmente vai ter que explicar isso aí ou aqui, numa Comissão 

Processante, ou na Polícia ou no Ministério Público. Aí, cada testemunha, e olha que a gente 

está só no começo, mas cada testemunha que está vindo aqui está falando um assunto, 

sabe? Às vezes entram um pouquinho ali em contradição. Eu estou passando para a senhora 

isso aí para, talvez a senhora lembre de mais alguma coisa, quem tenha participado, se 

realmente é esse o valor, se por exemplo, se o seu Jair, seu cliente, ele vai concordar, porque 

eu vou achar ali estranho, pelo que a senhora falou, se ele vier a concordar com o valor 
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proposto na ação judicial, se ele não fizer nenhuma defesa em cima disso, ou não lutar pelo 

valor, o qual ele acha que era correto desde o início, que eu acredito que ele vá fazer isso aí, 

porque ele, pelo depoimento dele ... mas pelo que a senhora está falando, o normal, seria ele 

contestar. Então, quer dizer, são várias contradições que a gente está encontrando ali que 

seria interessante ... As vezes a pessoa chega aqui. .. Eu me sinto na obrigação de falar isso 

aí, porque ás vezes senta aqui, fala assim, a Câmara Municipal não é Delegacia, não é o 

Ministério Público, não é o Fórum, então eu não tenho ... ali eu vou falar o que eu penso, tal... 

Eu estou tentando ajudar a esclarecer que também tem obrigação de contar tudo que sabe, 

às vezes até o que a gente não pergunta, para esclarecimento dos fatos. Mas eu só fiz essa 

observação para poder ajudar. Obrigado. Perfeito. Satisfeito, Presidente. Só acho que eu não 

falei no começo, parabéns a todas, para terminar essa sessão, parabéns a todas as mulheres 

pelo Dia da Mulher. Obrigado! Obrigada, seu Eduardo, só para esclarecer, realmente não 

é habitual eu vir na Câmara de Vereadores fazer esclarecimento, mas a gente tem tudo 

isso para o Ministério Público, as datas, valores, tudo por e-mail, o que for necessário. 

É então assim, tranquilo. Se não for demais, se você puder encaminhar para a gente ou 

para a Comissão, acho que você tinha falado a respeito, das datas no seu WhatsApp? 

Posso, perfeitamente. Então a gente agradeceria demais. Sim, é só me orientar, 

formalmente, não é .... eu deixo meu contato e problema nenhum. Eu vou pedir para o 

Thiago, meu assessor, pegar com você, mas a gente agradece bastante, muito obrigado mais 

uma vez, por ter colaborado e ter ajudado a esclarecer os fatos. Palavra yer~a.dora· Chiara: 

Vou fazer só uma pergunta, aproveitando da sua expertise na área imobiliária. Trinta e 

quatro milhões e oitocentos mil reais, o que se compra, que imóvel se compra, com trinta e 

quatro milhões e oitocentos mil reais, aqui em Bauru? Um único imóvel, a senhora 

conheceria, saberia dizer um único imóvel que valeria tudo isso? Eu não tenho essa 

captação, Vereadora. Eu não saberia responder. Nessa faixa de valor, eu não teria. 

Porque dentro do meu conhecimento, daquilo que eu tenho de captação e esse valor 

eu não tenho nenhuma captação, eu não saberia dizer qual o valor. Acho que tem 

muitos valores, tem muitos prédios bons em Bauru, mas eu não saberia identificar. 

Está certo! Eu agradeço imensamente, viu? Faço esse agradecimento em nome aqui do 

Vereador Mané Losila, que é o Presidente da Comissão Especial de Inquérito e nós nos 

colocamos aqui à disposição, caso queira, ou lembre-se de alguma informação que seja 

importante para os esclarecimentos, para que a gente possa estar acolhendo a informação, 

recebendo, tudo aquilo que for do seu ponto de vista, julgado importante para os trabalhos 

dessa Comissão, viu? Muito obrigada, obrigada. Perfeito! Sim, colaboro, imagina! ll/1/IIIIIIIIII 



1 

MARIA MORENO PERRONI 

Ex-proprietária do imóvel sito a 
Rua Gerson França, 9-70 - centro 

Inicialmente fez a seguinte apresentação: "Bom dia a todos, eu quero agradecer essa nobre 

casa de vereadores que se importa com a sua população, mostrando a importância da sua 

população. Quero agradecer a mesa, onde comprimento todos os vereadores da casa, 

agradecendo a presença dos senhores também aqui, eu venho de um serviço público 

também, eu era diretora regional da assistência do estado aqui, com 39 municípios, então 

hoje aposentada, continuo fazendo meu trabalho no amor e caridade como voluntária e 

fazendo parte de uma diretoria. Então, essa apresentação eu achei importante que fosse 

feita, porque por diversas vezes eu estive nesta casa de leis e fui muito bem recebida como 

estou sendo hoje. Agradeço imensamente a colaboração de vocês, a preocupação de 

elucidar uma situação que eu acredito ser assim vergonhosa para o município, uma 

desapropriação de tantos imóveis, sem autorização e sem conversar com os proprietários. Eu 

nunca fui citada, eu tenho esse imóvel na Gerson França, é de uma empresa que eu tenho 

com meus filhos e aluguei para Prefeitura para uma creche. Na ocasião da locação, foi me 

exigido uma série de reformas na casa para adaptação da creche, foi a piscina que foi 

aterrada, trocamos o telhado todo, enfim, tivemos uma despesa enorme para fazer a locação. 

Ficamos quatro meses sem aluguel na época, reformando a casa para ser alocada. Na, no 
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contrato de locação, como os senhores podem observar nos autos do processo, o contrato de 

locação fala no reajuste de aluguel após 12 meses de aluguel que foi anuído pelo então 

prefeito da época e secretária da época. Após esse período, todas as necessidades que a 

educação tinha contra o imóvel, que faltava alguma coisa, nós sempre atendemos. E quando 

o quando terminou o período de um ano que teria o reajuste, a prefeitura se negou a fazer o 

reajuste, já nesta gestão, foi o ano passado. Então, terminou o contrato em novembro do ano 

passado sem pagar o reajuste de um ano e com um ofício que consta nos autos do processo, 

a recusa na negação do pagamento do reajuste, onde foi assinado pelo jurídico da prefeitura, 

pelo prefeito da época, pela secretária da época. É .... daí fomos fazer uma negociação direto 

com a secretária da educação a respeito da locação, se iriam continuar no imóvel ou iriam 

desocupar o imóvel por conta de não concordarem com o novo aluguel. E o aluguel estava 

dentro dos parâmetros do município e da região, fizemos uma cotação com três imobiliárias 

para fazer avaliação do imóvel, apresentar na educação que o imóvel não estava sendo 

pedido mais do que aquilo que valia perante ás imobiliárias. E a negociação se deu assim, 

por várias reuniões que fizemos na educação, eles "não, nós queremos o imóvel, nós não 

queremos mudar de lá, o imóvel é muito bom, é um dos melhores que a gente tem" e falaram 

uma série de coisas, não sei se algum dos senhores conhecem o imóvel, foram lá para 

conhecer. Então, após várias conversas, quando foi dia 16 de dezembro, foi a última 

conversa, minto, uma semana antes do 16 de dezembro, é, encontrei com a secretária num 

evento social aí e ela falou "nossa, já está quase a .... o jurídico da prefeitura autorizou alugar 

pelo valor que vocês queriam", porque eles queriam que diminuísse o valor, né, o valor na 

época era R$ 7.600,00 e queriam que diminuísse para R$ 6 mil. Em vez de pagar o reajuste, 

queriam que diminuísse, né, então eu fiquei feliz com a fala da secretária. Quando foi no dia 

16 e conversando novamente, não tinha nenhuma solução para o caso. Então eu pedi a 

desocupação do imóvel. Eu fiz extrajudicial com meu advogado de São Paulo, que eu tenho o 

departamento jurídico nosso é em São Paulo, porque nós temos um imóvel em São Paulo 

também e daí a nossa advogada de são Paulo mandou extrajudicialmente para a secretaria 

da educação e para a prefeita uma solicitação de desocupação do imóvel, por não aceitação 

de um contrato, estava sem contrato e a creche continuava no lugar e continua até hoje, né? 

Sem pagar aluguel. Desde novembro que eles não pagam aluguel e nos autos, se eu não 

me engano, lendo os autos, eu não sou advogada, sou psicóloga, mas lendo os autos eu 

percebi que consta, juridicamente falando, que teria que ser pago aluguel até que se 

resolvesse essa situação da desapropriação. Não recebemos o aluguel, e, daí veio a semana 

do Natal, onde tudo fechou, o fórum fechou, a Câmara fechou, o cartório fechou, não tinha, 
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não tinha, a não ser caso de urgência. Eu fiquei sabendo entre Natal e Ano Novo que estava 

sendo desapropriado meu imóvel, através do Diário Oficial. É .... uma pessoa amiga, eu nem 

estava em Bauru, uma pessoa amiga me ligou dizendo: "Olha, lá na Gerson França é seu? 

Assim, assim, então, está sendo desapropriado". Eu falei: "Como desapropriado?" 

"Não, está sendo desapropriado, tem lá fala da prefeita a fala da secretária, de todo 

mundo". Então, é, eu fiquei assim, muito preocupada, muito, muito assustada, que eu nunca 

ouvi falar de uma desapropriação à revelia, né, sem uma consulta .... Ah, numa das reuniões 

minha com a secretária, ela perguntou: "Você tem interesse de vender o imóvel?" Eu falei: 

"Depende, se for pago o valor justo, por que não, né? Se for pago o valor justo, por que não?" 

Mas, em momento nenhum foi documentado isso, nem essa reunião foi documentada, foi 

uma reunião, assim, normal, sem ATA, sem documentação nenhuma. E daí eu fiquei sabendo 

através dessa pessoa que me ligou, dizendo da desapropriação. Daí nós constatamos, 

conversamos com nosso advogado e passamos a acompanhar a situação pelos jornais, aí 

meu filho esteve aqui conversando com o Berriel para ter informação, se a Câmara estava 

aprovando ou não tudo isso, e enfim, nós ficamos até hoje sem nenhuma explicação sobre 

a locação, porque não pagam o aluguel, aonde está essa documentação toda que eu tenho 

uma cópia do processo, aonde está esse recurso que dizem que pagaram "um milhão e 

duzentos e uns trocados" aí, é, que pagaram pelo imóvel. .. Palavra r!::[ator: R$ 1.293.590,75. 

Isso mesmo, obrigada, então se pagaram pelo imóvel, porque eu desconheço tudo isso. Em 

momento nenhum foi chegado para mim pela secretária, pela prefeitura .... A prefeita me 

conhece, a Secretária me conhece, eu sou uma figura conhecida na cidade pelo trabalho que 

eu desenvolvi na secretaria do estado e da assistência. Então, não é difícil me localizar ou 

querer conversar comigo. E sempre, sempre fui uma pessoa assim, que reconheço como 

estou reconhecendo hoje dos nobres vereadores estarem aqui hoje para discutir uma coisa, 

uma particularidade que é uma parte é minha, de outras, de outras pessoas também. Então, 

eu estou com uma ação na justiça, minha advogada é de São Paulo, não é daqui, como eu já 

falei, e ela entrou com uma ação, uma ação de desocupação do imóvel, uma ação do 

pagamento dos aluguéis e uma ação da desapropriação que nós nunca não concordamos 

com o valor que foi colocado. Eu contratei uma imobiliária também, que é uma imobiliária que 

tem nome na cidade, é muito séria e fizesse avaliação para mim do imóvel, se era isso que 

estava sendo ... querendo ser pago através da desapropriação e não é, né, não é! Então é 

isso que eu tenho, se os senhores tiverem alguma pergunta para fazer, eu estou aqui às 

ordens para responder. Palavra ll~.té.ruiliL~Qj: Bom dia, dona Maria Perroni, é .... muito 

obrigado por ter comparecido, eu acho que isso aí demonstra, primeiro partimos, bom, 
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primeiro, parabéns pelo Dia das Mulheres, aqui eu proveito para homenagear a todas as 

mulheres pela data de hoje e o ato da senhora vir aqui demonstra respeito pela Câmara 

Municipal, respeito pelo poder legislativo, nós sabemos que não é fácil ás vezes sentar aqui, 

quando a senhora chegou, a senhora até brincou "aqui é a cadeira dos réus", muito pelo 

contrário, nós queremos aqui, como a senhora, eu tenho certeza também, atuante durante 

anos num serviço público, realizando um ótimo serviço á população e também quer o melhor 

para a cidade e nós estamos investigando aqui a função que é primordial do Poder 

Legislativo. Então, obrigado pelo respeito, pela cidadania e pelo interesse público. Eu tenho 

algumas perguntas para gente tentar elucidar o que aconteceu .... é .... A senhora disse que no 

momento da locação inicial, a primeira locação, quando a prefeitura alugou o imóvel da 

senhora, de quem partiu essa proposta? Foi de a prefeitura procurar a senhora ou a senhora 

procurar para oferecer esse imóvel como escola? Não, até interessante a resposta que eu 

vou dar. Eu tinha, uma placa no imóvel de aluga-se. Assim, vários órgãos da prefeitura 

me procuraram para fazer a locação: a Saúde, o Esporte, porque tem um terreno 

grande, tem uma casa grande, né, então eu sempre ouvia dizer assim: "Você não 

alugue para a Prefeitura, porque você não recebe aluguel". É, muitas vezes, e tenho 

pessoas conhecidas que sofrem com esse problema. Então .... Desculpe, não entendi. 

Você não alugue .... É, não alugue para a Prefeitura, porque "você não vai receber o 

aluguel", querendo dizer que a prefeitura não paga aluguel, né, então, mas, eu acho 

que eu paguei para ver, né? E daí o que aconteceu, eu falei "não". Houve uma disputa 

entre a Saúde e a Educação, na época era a Bel secretária da educação, Isabel, né, e a 

Saúde queria também para pôr um uma área da saúde ali. No fim, a Educação precisava 

mudar lá debaixo do lado dos bombeiros que a casa estava com telhado 

comprometido, precisava urgente mudar, tanto é que eu fiz assim, com bastante 

rapidez as reformas que eles pediram, né, tirar a piscina, fazer telhado, fazer ali energia, 

fazer tudo o que precisava. E daí nós fizemos o contrato, que eu assinei na Prefeitura, 

na presença do Prefeito, da Secretária, de várias pessoas que ali estavam. E é isso .... E 

a senhora disse que tinha ali tanto a Saúde quanto a Educação. Era a mesma pessoa que 

representava o governo procurando a senhora ou era um representante .... Quem procurava, 

quem procurou a senhora da saúde, quem procurou representando educação? A diretora da 

Saúde, eu não sei se eles queriam colocar .... Não precisa de nomes não, só queria saber 

se é a mesma pessoa ou pessoas distintas. Não, não tenho nomes para citar. Não, não é a 

mesma pessoa. E da Educação, o pessoal também da coordenação da Educação. No 

primeiro momento, nem foi a secretária, foi então, umas diretoras da Educação que 
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foram lá avaliar o imóvel, se servia para colocar a creche no local. Em algum momento, a 

gente vindo mais para o presente, em algum momento a senhora foi procurada por alguma 

corretora ou algum corretor com interesse em negociar? Nunca A senhora disse no dia 16 de 

dezembro, a senhora conversou com a secretária da Educação, que ela disse que seria 

aprovada a renovação do aluguel. Sim e nós já estávamos pedindo o imóvel. A senhora 

tem ciência que no dia 1° de dezembro já tinha laudo de avaliação do seu imóvel? Não, não! 

Eu desconheço tudo isso, só fiquei conhecendo através do processo quando eu 

cheguei em janeiro, começo de janeiro, que eu estava de férias, fora, cheguei já no 

começo de janeiro aqui em Bauru, eu fui procurar a uma cópia desse processo para eu 

poder me inteirar do que estava acontecendo ou que iria acontecer para eu poder me 

defender, né? A senhora conhece a prefeita Suéllen? Conheço, bastante! Chegou a 

conversar com ela sobre esse assunto? Não, não, não .... Eu conheci a Suéllen antes dela 

ser prefeita, depois dela ser prefeita é diferente, né? Como a senhora conheceu? De 

forma pessoal ou profissional? Não, pessoal mesmo, conversando sobre política, num 

evento social e ela veio conversar comigo ... e só isso. Não tenho amizade com ela! A 

senhora disse que seu filho chegou a conversar com o vereador Berriel questionando a 

respeito, quando que foi isso aí? Foi janeiro, eu acho que foi janeiro. Foi nessa época que 

a senhora acha que foi atrás do processo para questionar? A senhora não tinha noção do que 

estava acontecendo? Não, não, nada, nada. Eu preciso perguntar só para concretizar. A 

respeito de preço, então, ninguém questionou a senhora. A secretária da educação em 

determinado momento questionou se a senhora teria ... Interesse de vender .... Numa das 

reuniões. Quando mais ou menos foi isso? Não, foi em dezembro, mas eu acho que deve 

ter sido .... eu tive duas reuniões com ela em dezembro, eu tive uma em novembro, duas 

em dezembro e com ela, o assessor dela, o adjunto, acho que é o Clóvis, né, que o 

Clóvis já me conhece também bastante, foi até aluno do meu marido, tudo, então ele .... 

é .... ele não comentou nada comigo, ela também não, ela só me disse assim: "você, 

você venderia?" Mas sabe, uma conversa informal, assim já indo embora, já falando se 

despedindo, falando até logo, da secretaria, que eu estava na secretaria da educação lá 

na Duque e daí ela falou: "Você venderia?". E eu falei: "Depende se for um preço justo, 

quem sabe podemos fazer negócio, não tem problema". Mas não chegou a cogitar de 

valor.... Não falou em valor nenhum, nada. E depois dessa conversa, ninguém mais 

comentou com a senhora .... Não, não, não! E se o senhor está dizendo que no início de 

dezembro já estava sendo avaliado para desapropriação, imagina .... que dizer .... eu me 

senti várias vezes traída. E falei isso para o Clóvis uma vez, mandei esse recado para a 
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Secretária. Que eu me sentia .... Eu sou uma pessoa, vereador, assim, que eu honro 

muito meu nome, honro minha palavra com as pessoas, independente de documento, 

isso hoje não é muito comum. Mas, eu aprendi isso, a educação que tive dos meus 

pais. Então, é .... eu jamais desconfiei dela, eu jamais desconfiei dela. Então, é uma 

situação assim, até um dia que teve um evento no Teatro Municipal, que o vice

governador estava aí, eu fui.. .. porque ele foi meu Secretário de Estado muitos anos, 

uma pessoa ótima, então .... eu quis ir lá para dar um abraço nele e ela estava lá e veio 

conversar comigo, me dar um abraço. "Olha, eu estou brigando muito para que dê tudo 

certo e, mas vai dar certo, nós vamos fazer o contrato por esses dias", ela falou para 

mim. Foi muito triste isso para mim. A senhora tinha .... esse imóvel estava à venda? Não, 

estava para locar. Eu comprei esse imóvel, fiz uma reforma nele normal, mas deixei ele 

com toda a característica que ele tinha, e coloquei ele para locação. E durante que 

estava locado para Prefeitura .... Durante a locação para Prefeitura, a senhora não .... não 

pensou, não colocou ele à venda? Não, em momento nenhum. Eu tinha um contrato de 

dois anos com a prefeitura, que prometia, dizendo que talvez se prorrogasse por mais 

dois anos, né. Esse valor que foi pago, que a senhora depois ficou sabendo R$ 1.293.590,00 

a senhora concordou com esse valor? A senhora acha que bate? Não, não. Estou 

questionando na justiça esse valor. A senhora chegou a fazer um laudo de imobiliária? Eu 

fiz um laudo com uma imobiliária e o valor que imobiliária passou é um milhão e 

seiscentos. Tem 740 metros de terreno e 440 de área construída. Nos autos consta tudo 

isso. Eu agradeço mais uma vez, eu estou satisfeito, acho que a senhora ajudou a elucidar 

vários pontos. Agradeço mais uma vez por ter comparecido, obrigado. Palavra veread9ra 

Chiar<!: Bom dia, bom dia a todos, bom dia todo especial à Maria, uma pessoa que eu 

conheço e acompanhei o trabalho por anos e eu tenho uma profunda admiração, ela sabe 

bem disso! É, nós aqui da Câmara, em dezembro, quando nós também fomos surpreendidos 

com as desapropriações publicadas no Diário Oficial de Bauru, chegando ai ao montante de 

R$ 34,800 milhões, um pouco mais que isso, nós fomos também em busca dos processos 

administrativos e começamos logo em seguida, no início de janeiro, visitas a esses imóveis e 

tive a oportunidade de ir aonde funciona a creche. Tive também a oportunidade de conhecer 

as instalações da creche ali do lado dos bombeiros, numa região ainda mais central da cidade 

e a promessa é de que ali seria feita uma reforma, enquanto essa reforma fosse feita, então, 

as crianças seriam atendidas, nessa casa, da sua família Maria, ali perto da Duque de 

Caxias, e entendemos que tudo bem, desde que fosse uma ida e uma vinda, né, já que se 

tratava de uma casa, um imóvel que foi adaptado para atender as crianças, né? A nossa 
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surpresa foi muito grande, quando da compra, ou da desapropriação, que é assim que a 

prefeitura chama, e me surpreende muito que não tenha havido um diálogo, já que a 

Secretaria de Educação ocupava o imóvel, então assim, já existiam uma relação entre a 

prefeitura, né, e vocês, a família, enfim, com uma utilização desse móvel, então me chama 

muito a atenção que não tenha havido um diálogo, já que poderia ter sido renovado o contrato 

locação, enquanto a creche fosse reformada, que na verdade não está sendo reformada_. 

Depois havia uma intenção clara de que a secretaria de educação fosse construir mais ao 

centro da cidade um complexo, na verdade, educacional, que fazia parte inclusive do projeto 

de revitalização do centro da cidade e que tudo isso foi descartado como se não houvesse 

um planejamento para que isso acontecesse, um planejamento inclusive apresentado à 

Câmara Municipal no início do ano passado, no início desse governo, como sendo o 

planejamento da Educação. Então, nós também ficamos bastante surpresos, mas hoje, Maria, 

eu fico mais surpresa em saber que vocês não receberam o cheque da Prefeitura, então isso 

me chama muito a atenção, porque isso faz parte, da desapropriação e no fim do processo 

administrativo, e eu gostaria que você colocasse para gente a sua impressão a respeito disso, 

o que pode ter acontecido né, acho que você foi bastante clara, muito lúcida, como sempre, 

na sua declaração. Eu acho que você sabe exatamente o que nós estamos buscando, até 

pela sua experiência no serviço público, né, tantos anos e com tanta maestria. Então, eu 

gostaria só que você falasse um pouquinho a respeito disso, porque para mim ainda não há 

uma clareza nessa parte do processo viu, eu agradeço também a sua presença e peço 

desculpas de não estar aí presente fisicamente, eu estive até as 10h, 10h20, quando 

suspendemos os trabalhos na CEI e vim socorrer o meu marido que está com um problema 

de saúde em casa, por isso que eu não estou aí presencialmente, mas gostaria muito de 

estar aí para dar um abraço em você. Então, se você puder colaborar com essas 

informações, eu agradeço muito. Obrigada, querida Chiara pelas palavras, você muito 

gentil, como sempre, né? Eu .... eu me sinto traída, é a palavra certa. Eu me sinto traída, 

traída por uma pessoa que ofereceu amizade, a Secretária da Educação. Traída por um 

assessor dela que me conhece há muitos anos. o Clóvis. desde que ele era diretor do 

Sesi. e também dá a impressão de ser um "golpe" né, gue foi assim. no apagar das 

luzes do fim do ano, onde tudo não funcionava direito por conta das férias, das festas 

de fim de ano, colocar no Diário Oficial uma desapropriação, a lista, como foi colocado, 

então eu achei isso! Ele foi um golpe bem dado porque se no inicio de dezembro já 

sabiam. já tinham até avaliação, tudo, porque quando eu estive no gabinete da 

Secretária conversando com ela, que ela ofereceu amizade para mim e me conhecendo 
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naquelas reuniões que o Clóvis me apresentou a ela, então eu acho que que foi um 

golpe no município, que eu não sei quem está por detrás disso, nem posso saber 

também, né, não sei, é por qual foi a razão que não foi feito às claras, assim, aberto 

quando me foi perguntado: "Você venderia?" E eu falando: "Se for um preço justo ... ", 

qualquer um de nós aqui que tem imóvel, a gente poderia vender um imóvel se for um 

preço justo ou, se for no imóvel de família, dizer, "não, eu não vou vender". Eu tenho 

um imóvel em São Paulo que é de família há 80 anos e a gente não vende, está, de filho 

para filho, entende, bom, então eu acho que o respeito pela coisa pública, o respeito 

pelas pessoas, parecem-me que da Educação não existe, né, na Educação não existe. 

Então. é isso que eu tenho para falar. Só mais uma perguntinha, presidente. É .... eu só 

fiquei com dúvida ainda, sobre o período de vigência do contrato de locação, porque me 

parece que foi alugado em fevereiro de 2020, quando a creche foi transferida ou pelo menos 

a creche começou a funcionar, em fevereiro de 2020, e aí seria um contrato de dois anos, se 

eu não me engano, é isso? E aí poderia ser renovado por mais dois anos? Chiara, o 

contrato de locação não é fevereiro, foi novembro com início em dezembro, a primeira 

semana de dezembro. tanto é que o aluguel sempre foi pago nessa época, no quinto ou 

sexto dia útil do mês. Então, não é fevereiro, e tem cópia do contrato nos autos. Certo! 

Então é novembro de 2019? A creche que começou a funcionar em fevereiro de 2020, então 

foi alugada um pouco antes, foi feita a mudança para lá e aí começou em fevereiro, então .... 

Começou a funcionar em fevereiro. Então, em novembro de 2021, a gente teria a 

finalização desse contrato, que poderia ser renovado desde que atendesse a esse reajuste 

que foi proposto, é isso? Não, o reajuste seria após um ano de vigência o contrato, teria 

um reajuste de acordo com o índice da época, e no término, no ano, mais um ano de 

vigência o contrato ficaria e daí seria renovado por mais dois anos caso houvesse 

interesse de ambas as partes. O que não aconteceu e daí começou a situação quando 

foi recusado o reajuste e recusado se fazer o contrato novo. O departamento jurídico 

da prefeitura não autorizava, assim dizia, a secretária que o departamento jurídico da 

prefeitura não autorizava se fazer um contrato novo com aluguel novo, ele queria que 

diminuísse o valor do aluguel. É uma questão de desejo, né, não a questão de valores. 

Exatamente. A gente sabe que é assim que funciona muitas vezes, né? Então, existia a 

possibilidade de continuar, de funcionar a creche naquele local com uma renovação de 

contrato de aluguel, desde que se pagasse o valor, que vocês que são os proprietários, é, 

entendessem como sendo justo, o que a prefeitura não entendia como sendo, é, possível, 

né? Eu sei que a prefeitura estava numa busca de redução de valor de aluguéis, né, eu sei 
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bem disso, sempre existe muita pressão para se reduzir valores de aluguéis, mas aluguel não 

é uma questão, assim, de desejo "ai, eu quero pagar menos", existe uma questão de valores 

reais dos imóveis, então ninguém dá preferência ou quase ninguém dá preferência para 

alugar para prefeitura no valor mais baixo do que o mercado pagaria, né, então, é ... , eu fico 

assim sempre bastante impressionada com certas situações que, sei lá, não sei de onde que 

sai certas .... certas questões que me parecem mais serem ideológicas do que seren, 

realmente questões reais e mercadológicas, né, mas então existia a possibilidade da 

renovação da locação, não existia nenhuma tratativa com relação a desapropriação? Então 

você foi pega de surpresa? Sabe, Maria, por que que eu estou perguntando isso? Porque me 

parece que as desapropriações aconteceram, porque elas tinham que acontecer, queimar o 

dinheiro para que a prefeita não incorresse. na ilegalidade, não tivesse ali o descumprimento 

da Lei de Responsabilidade Fiscal. E até não se tratou como compra, porque teria que ter o 

aval da Câmara Municipal, e aí dos 16 imóveis, com certeza a Câmara estaria avaliando cada 

um dos imóveis. a necessidade real de compra de cada um dos imóveis. Então, esse imóvel 

em especial, que está numa localização que não é a localização original, que é uma 

localização bem mais abaixo, né, da Duque de Caxias, né, que existiam planejamento por 

uma revitalização do centro da cidade com complexo educacional e a gente entender que 

isso, existia a urgência como a Prefeita disse na oitiva, "olha. a gente tinha urgência. era 

necessidade, era realmente um interesse público para isso". Eu não vejo, né, e eu acredito 

que você também não vê, urgência e fazer uma desapropriação desta forma, sem diálogo, 

desrespeitando, inclusive, alguém que é da cidade, no caso você e sua família, sendo que 

existia a possibilidade de uma renovação e depois uma negociação a respeito de uma 

compra, que existe a possibilidade sim, de haver um diálogo com a Câmara Municipal e uma 

autorização para compra, desde que estivesse claro que aquela creche não ia voltar para o 

local original dela ou não iria para esse planejamento que foi apresentado, desse complexo 

educacional mais ali no centro da cidade, perto da estação ferroviária, né, você fique à 

vontade pra falar a respeito disso, por favor. Eu desconheço quem fez avaliação do imóvel 

para que fosse desapropriado por esse valor, desconheço. Mas eu acredito assim, que 

tanto os imóveis da Prefeitura, da Educação, que eu sei que estão precisando de 

reforma, que precisava ter sido investido neles durante o ano inteiro, não chegar 

esperar o dinheiro chegar no fim do ano, eu estou com medo que eu vou perder esse 

dinheiro até o dia 30 se eu não usar, que eu sei que é assim que funciona no poder 

público, né, no Estado é a mesma coisa, quer dizer, então você tem 10 dias, você tem 

20 dias para gastar esse dinheiro, e daí, né? Então eu acho assim, um absurdo, um 
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absurdo. Em momento nenhum eu esperava .... eu até esperava, que fosse proposta 

uma negociação, não de diminuição de aluguel como foi dito, mas uma negociação, 

dizer assim: "olha, por causa da pandemia, então uma série de problema". A gente tem 

esse problema quando você tem locação de imóvel, você compactua com aquela 

pessoa que está te pagando aluguel e sabendo a dificuldade que está tendo nesse 

momento que nós estamos vivendo, né? E não aconteceu, porque eu esperava que 

dissesse "olha, deixa pelo mesmo aluguel e nós fazemos um contrato com mais dois 

anos". Nós poderíamos fazer esse acordo e não fizemos porque não foi proposto. 

Maria, só uma colocação: Uma secretaria que tem quase R$ 35 milhões no final do ano, 

poderia fazer uma locação com o reajuste adequado, não é uma questão de dinheiro. Com 

certeza não é uma questão de dinheiro ou falta dele, né, falta dele, vamos colocar assim. Eu 

agradeço demais, viu Maria, deixo um abraço aqui para você e todo respeito da nossa Casa, 

e meu, a você e sua família! Obrigada a você também, um grande abraço e felicidades 

pelo dia de hoje. Palavra yeje9.dgr_$.~rg'Tõlfrüm'l Eu gostaria de exaltar a sua presença aqui. 

A minha pergunta é simples, dona Maria. Hoje, em resumo, assim que é nítido, a gente vê 

que a senhora está descontente da forma que aconteceu, nós podemos dizer assim que se 

resume, o seu descontentamento, somente ao preço ao valor do imóvel? Sim ou não? Não, 

meu descontentamento em primeiro lugar, como eu já citei aqui, eu me senti traída, né? 

Eu ofereço minha amizade para o nobre vereador, eu digo assim, o que você precisar, 

estou às ordens, nós vamos ser parceiros e tal e tal, e depois eu fico sabendo que me 

tiraram aquilo que, ou pretendem me tirar, aquilo que é meu, que foi com o meu 

trabalho e dos meus filhos, do meu falecido marido, então, a gente não se sente 

confortável, né, se sente indignada e todas as pessoas que eu conheço, que me 

conhece, que sabem da situação, que viram pelos jornais e tudo, se sentiram 

indignadas também. E ai, o que que a Câmara vai fazer? E aí, o que o Judiciário vai 

fazer? A juíza vai autorizar, a juíza não vai, ela foi pega num plantão, né, para assinar 

um documento. É isso! Então, é assim, dando sequência que a Chiara falou no sentido de 

ter um valor lá, ele poderia ter efetivado, vamos ver um valor maior do que foi colocado, a 

senhora acha que se tivesse um valor bem maior mudaria alguma coisa ou da forma que eles 

fizeram, mesmo assim é, a senhora tem sentimento mesmo que eles não levaram em conta 

esse sentimento da senhora? Eu acho que não levaram em conta e o valor não se 

cogitava um valor maior em termos assim, exorbitante, nada disso, seria R$ 1 mil a 

mais, do que eles vinham pagando. E se eles tivessem feito uma proposta para gente 

de continuar o mesmo aluguel, a gente aceitaria a proposta por conta da situação que 
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nós passamos aqui, é, o mundo inteiro passou e o Brasil foi muito sacrificado em 

termos financeiros, né, os imóveis, as pessoas que têm comércio, que tem empresa, 

que muita gente fechou e perdeu os seus bens por conta disso. Então, eu tenho 

situações de fazer uma revisão do aluguel e fazer uma contraproposta, mas não houve 

essa proposta. Palavra lfir!ii~pr~réJf!to):: Surgiu mais uma dúvida, dona Maria Perroni. A 

senhora falou que foi feito um laudo por uma imobiliária que a senhora contratou, que chega 

no valor de Um Milhão e Seiscentos Mil. Que imobiliária que é essa? É a AX, do senhor 

Rubens Pagani, ali na Getúlio. É uma imobiliária muito séria, que a gente conhece a 

idoneidade das pessoas que ali trabalham, já fizemos negócio, meu filho já comprou 

casa com eles, tudo, então ele conhecia, que ele tinha feito para mim já uma avaliação 

do aluguel. Ele mais outras duas imobiliárias tinham feito uma avaliação do aluguel 

para nós e estava justo que a gente estava pedindo de aluguel. E daí, quando 

aconteceu isso ele ficou sem palavras, eu estava no jornal, no telefone, e ele falava: 

"ficou mudo" eu falei: "mas você está aí?" E ele "não, eu estou mudo, porque eu não 

imaginava que ia acontecer isso" né, então, ele fez a avaliação e eu juntei nos autos do 

meu advogado que está fazendo a defesa nossa. A senhora é representante, acho, da 

MAC3? É MAC3, é minha empresa. Essa empresa tem outros imóveis alugando? Tem, tem 

aqui em Bauru e tem em São Paulo. E essa empresa eu administro e eu tenho meus 

dois filhos, tem um em São Paulo e outro aqui. Tem um que é piloto de avião e o outro 

que é advogado em São Paulo. E nós temos, eu administro e porquê que nós fizemos a 

empresa, não só para receber aluguéis, eu depois que me aposentei do Estado eu 

passei a fazer projetos sociais para entidades sociais e passei a fazer um trabalho, 

oferecendo trabalho para uns municípios, né, de capacitação, de plano municipal de 

capacitação, de projetos sociais, enfim, e eu tinha que ter uma empresa para fornecer 

recibo do meu serviço. Então, por isso e nós temos os imóveis alugados, eu tenho em 

São Paulo e aqui, então, por essa razão que tem a empresa. Então a senhora tem, apesar 

de a senhora disse que contratou uma imobiliária para fazer um laudo, a senhora tem então 

uma certa experiência no ramo da locação em relação aos seus imóveis. Sim, tenho. Eu que 

administro. A senhora tem ideia de quantos por cento do valor venal do imóvel que 

corresponde ao aluguel aqui no município de Bauru? Não, no município assim, não. Essa 

pergunta eu não vou saber responder para o senhor. Eu sei assim, que desse imóvel 

nosso, eu tenho dois imóveis aqui, dois imóveis alugados aqui em Bauru, então, o IPTU 

este ano desse imóvel que nós estamos discutindo a desapropriação, ele está no valor 

de R$ 958.139,30. Então, ele subiu é, um pouquinho, o anterior era R$ 800 e poucos 
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reais, também, então subiu pouca coisa, né? A gente sabe que o valor do IPTU nunca é 

igual ao valor verdadeiro do imóvel. Na verdade, tem correspondido ao valor de mercado, 

porque o valor de IPTU e o valor venal ele foi feito recentemente com apontamento de 

imobiliárias, a gente só .... o que a gente tem acompanhado no mercado é que tem 

correspondido ao valor venal, inclusive isso é corrente entre os corretores. Mas a minha 

dúvida, eu sei que a senhora, não é a sua área específica, mas com o imóvel avaliado em Um 

Milhão e Seiscentos Mil, quanto foi o último aluguel que a senhora recebeu da prefeitura? Foi 

de R$ 7.600 mil. Nós estamos tratando aqui de menos de 0,5%. A senhora não acha muito 

barato pelo valor do imóvel de R$ 1,6 milhão? O ideal seria 1% do valor, né, do imóvel, o 

aluguel. Isso daria R$ 16 mil. Mas, mesmo assim, a senhora alugou por menos de 0,5%. 

Todos os aluguéis meus estão nessa faixa de 0,5%. Os outros também estão nessa face 

de 0,5%? Sim, de 0,5%. Palavra ~reãélor B'éiri:ief: Bom dia, dona Maria, prazer receber a 

senhora na aqui na Câmara! Olha, assim, eu fiquei inconformado quanto a esse modus 

operandis da Prefeitura, sabe, vendo que a senhora não queria se desfazer do aluguel, e 

mediante a tantas as opções que tem no mercado, em vez de muitas vezes é .... investir, já 

que ali foi para Secretaria da Educação, foi uma solução temporária alugar o imóvel da 

senhora, enquanto a outra creche era reformada, esse complexo educacional no centro ia ser 

construído, em vez de repente priorizar até uma renovação de aluguel, é .... com o imóvel da 

senhora, deve acelerar, adiantar essa construção desse complexo educacional lá no centro 

como a Chiara citou, é uma falta de planejamento absurda com dinheiro público, sabe, o 

desespero em gastar e atropelar as coisas, vendo que vocês não queriam se desfazer do 

imóvel e fazer esse tipo de tratativa dessa desapropriação. Então uma coisa que não era 

interessante para senhora e acaba trazendo uma energia negativa, sabe, eu fico meio .... 

impressionado com isso, porque nâo é o que eu estou acostumado a ver, sabe, eu como 

empresário, nas tratativas com os clientes, é sempre tudo muito aberto e cheio de opção que 

a prefeitura tem, sabe, "ah, não quer vender", porque no caso da senhora, a senhora não 

estava precisando vender o imóvel, porque a senhora não precisa vender o imóvel, mas 

outros casos de desapropriação, por exemplo que era escola já e a empresa quebrou e 

pagando um preço muito maior do que o que é valor de mercado e sabe, desperdiçando 

dinheiro público. NO caso de vocês, vocês não querendo vender o imóvel e fazendo 

desapropriação para comprar, então, eu vejo esse modus operandis dessa prefeitura e fico 

muito assustado, sabe, falta de planejamento ou falta de diálogo com as pessoas, com os 

verdadeiros donos do imóvel, né, então assim, mas eu não tenho nenhuma pergunta para 

fazer para senhora especificamente, porque as perguntas que fez, que eles fizeram, já é 
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suficiente para a comissão, mas assim, eu fico abismado com a falta de respeito com a 

família da senhora, e com a falta de carinho no gasto do dinheiro público. É isso que .... assim, 

eu fico abismado. Mas é só isso e muito obrigado pela presença da senhora! Palavra 

vêreaqórJo~il;r Dona Maria, eu só gostaria de reforçar uma dúvida que me ficou aqui. O 

valor então de R$ 1.293.585, 1 O, não está na conta da senhora? Da empresa da senhora? 

Esse valor não foi depositado ainda? Eu não sei, a parte a parte do fórum porque eu acho 

que a juíza que tem que cobrar isso daí, desse depósito, né? Porque vocês entraram com 

ação, ingressaram .... Nós entramos com uma ação, até a minha advogada me ligou de 

São Paulo se precisava ela vir para me acompanhar aqui na Câmara, eu falei "não, eu 

estou na minha casa, aqui eu conheço todo mundo, todo mundo me conhece e eu só 

tenho a verdade para falar, eu não tenho que ... " Bom, esse valor não está na conta nem 

da empresa nem da conta da senhora? Não, não, eu acompanho mensalmente a conta da 

empresa porque eu faço um trabalho com contadora, tem um contador que faz o 

serviço da empresa e esse dinheiro não está na conta. Nem os aluguéis também, né? 

Palavra vereador relator: Só para considerar, esse dinheiro foi depositado em juízo no 

processo nº 103184667-2021.8.26.0071, processo de desapropriação. Nada, minha 

advogada ainda não falou nada. Há uma ação de desapropriação da prefeitura com pedido 

de emissão da posse, pelo que estou acompanhando aqui no site do T J, não foi citada a 

requerida e a senhora disse que entrou então com ação contra prefeitura, em relação isso? 

Sim, sim. Então, provavelmente por prevenção, acho que vai. ... Palavra Douto.~ Marcos-Rios: 

Eu gostaria de fazer uma indagação, presidente, no seguinte sentido. Eu não manuseei os 

autos, mas o imóvel está em nome da pessoa física ou jurídica? Jurídica. Quando foi feita a 

tratativa de aluguéis, possíveis renovações, é, as tratativas foram feitas diretamente com a 

senhora ou através da imobiliária? Não, nós tínhamos uma imobiliária que fez o contrato 

e nós deixamos a imobiliária quando eles deixaram de cobrar o reajuste do aluguel e 

isso já havia passado 8 meses do reajuste, daí nós deixamos a imobiliárias e passei, e 

passamos a administrar nós, eu mesma, o imóvel. É, eu fiz essa pergunta, porque 

possivelmente poderia ter alguma dificuldade de o poder público manter contato com ela para 

tratativas sobre desapropriação, se fosse o caso. Como não tinha um contrato de locação, a 

gente só não consegue entender realmente porquê não houve essa tratativa, porque quando 

é declarado de utilidade pública, a segunda fase são procedimentos executórias. E se tenta 

realmente fazer um acordo na via administrativa para posterior ação judicial, se for o caso. E 

a senhora estava, né alegou que está inconformada com essa ausência de tratativa, né? Eu 

fiz essa pergunta para saber se realmente se haveria alguma dificuldade do poder público em 
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manter contato com a senhora. Não, não tem dificuldade, porque eles têm meu telefone, 

meu WhatsApp, a gente entrou em contato várias vezes por telefone eu fui à reunião na 

Secretaria com a Secretária, com o adjunto dela, então quer dizer, não tinha dificuldade 

de entrar em contato comigo. Tanto é que a Câmara acho que estava com dificuldade 

porque não tinha alguns .... mas mandaram pra SEBES porque eu pertenço ao Conselho 

de Direitos da Criança e do Adolescente de Bauru. E eu faço parte da diretoria desse 

Conselho. Então, ela foi pra SEBES e a SEBES ligou avisando que tinha chegado uma 

correspondência daqui. Palavra il_e.re?c;LQ~t,Q[J O senhor me permite um aparte. Só 

aproveitando o ensejo, a senhora disse que rescindiu contrato com a imobiliária. Qual 

imobiliária que era? Haddad Imóveis. E para que a população de casa acompanhe a 

diferença de tratamento de cidadãos ... a dona Maria Perroni chega aqui, esclarece, contribui 

com o processo e ainda agradece a essa Câmara por ter convidado, enquanto outros, sequer 

respondem ao convite. Então, quando as pessoas às vezes nos questionam: "Poxa, mas por 

que isso, por que essa linha, por que essa dúvida ... ". Eu acho que isso está muito claro, né, 

aqui ninguém destratou, pelo contrário, tratamos de forma cordial, agradecemos a presença 

da Dona Maria Perroni, não tendo motivo para que as pessoas não compareçam à essa casa 

para colaborar. Então, quando deixam de comparecer, de contribuir com o município, nós não 

podemos ter outra alternativa, senão, no mínimo achar estranho! Palavra vereador L.osila: E 

vereador, detalhe, né, nem tudo o que a dona Maria disse, está nos autos. Muitas coisas são 

novidades para nós aqui, para todos os membros da Comissão, e olha que nós já fizemos a 

leitura dos processos. tônslderacões fi~áfs" <f<i,depoedtei: Em primeiro lugar eu quero 

agradecer imensamente aos nobres vereadores por estarem aqui dispostos a me 

ouvirem, pela gentileza de me convidarem e quererem saber a verdade, é, isso faz com 

que os senhores tenham maior crédito, eu acredito, assim com a população, quando 

tem uma atitude como essa, porque nós dependemos dos senhores para nos defender 

também. Então agradeço imensamente a essa audiência e me ponho à disposição 

quantas vezes precisar vir aqui, eu estarei presente. Eu só peço Justiça aos senhores! 

li li li I/I I/ I/I li li li I/I I/I I/I li li li li Ili I/I III/II/III I/I I/ I/I I/I II/ I/ li li li Ili Ili li/ Ili/ Ili li I/I II/ I/ I/ li li li Ili II li// li li/ li li Ili Ili/ li/ li l/l l/ l/ l/l l 
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JOSÉ WILSON DE MACEDO JUNIOR 

Servidor Público - Engenheiro 
Avaliador - Divisão de Projetos 
Públicos e Serviço Técnico -
Secretaria Municipal de Obras 

Inicialmente fez a seguinte apresentação: JQ,SJ.r'YVlí,$.~N·l:ií:;.MAGÉQ.O JUNIOR: Obrigado, 

eu agradeço a oportunidade de estar aqui essa manhã, com os senhores presentes e falar 

um pouco não só da engenharia de avaliações, mas do nosso serviço ali na Prefeitura. Eu 

sou funcionário de carreira e estou há 8 anos na Prefeitura, completei agora em fevereiro, e 

como engenheiro civil, sou formado desde quando entrei mais ou menos no ano de 2014, eu 

já peguei ... comecei a fazer processo na área de avaliações, porque a gente viu uma 

demanda muito grande na questão principalmente de locação e aí, além de todos os outros 

assuntos, é .... referente a avaliações que eram necessárias, né? Embora não tivesse muito 

profissional naquela época, o diretor ele falou "você não gostaria de tentar aí, entrar em uma 

nova área", porque não é uma área muito especifica no nosso curso, a gente no período de 

graduação não é uma coisa que a gente foca tanto. Todo mundo pensa em formar e virar 

construtor. E aí, o que que aconteceu? É, eu fiz um curso IBAP - Instituto Brasileiro de 

Avaliações e Perícias, em São Paulo, sobre um dos métodos muito utilizado na avaliação, 

que é o comparativo direto de dados de mercado com tratamento por fatores que eu vou citar 

na minha apresentação. E isso já deu muita bagagem para fazer avaliação com mais 
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precisão, com mais um norte para gente trabalhar dentro da realidade da Prefeitura. Mas, 

focando sempre em imóveis urbanos, né? Enfim, aí com isso ainda estava na SEPLAN, na 

época eu era da SEPLAN, e ai, quando na gestão passada ia criar aquele instituto de 

engenharia, uma coisa assim, instituto de planejamento, a minha divisão acabou passando 

para Secretaria de Obras, isso em 2019, por isso hoje eu estou lotado na Secretaria de 

Obras, na Divisão de Projetos Públicos e Serviço Técnico, dentro da seção de acessibilidade. 

Agora, sobre avaliação específica, essa da CEI da Educação, eu vou falar um pouquinho 

sobre o que que é Engenharia de Avaliação e qual as divergências, as diferenças dela com a 

avaliação de corretagem, porque existe diferenças, são normativas diferentes. Então vou falar 

uma introdução básica, falar qual o que é o nosso embasamento técnico, quais são os 

conceitos que são prioridades na avaliação dos imóveis, vou apresentar um pouco dos 

imóveis para os senhores. Primeiramente, a engenharia de avaliações ela é uma 

especialidade da engenharia, e o maior objetivo dela é determinar o valor de um bem de uma 

forma técnica, ou seja, tecnicamente a partir de normas, estudos, trabalhos de publicações, 

eu determinar assim um valor de um bem, qualquer que seja, pode ser um imóvel, pode ser 

um maquinário, imóvel rural também. Quem pode fazer uma avaliação imobiliária? De acordo 

com a configuração, acho que é federal, Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura, o 

CONFEA, tem a resolução 345, engenheiros, arquitetos e engenheiros agrônomos são os 

responsáveis por fazer laudo de avaliação, eles podem emitir um laudo de avaliação, isso é 

normatizado, isso é uma lei. E corretores também podem, só que o peso, o peso não, 

desculpa, o documento que eles apresentam é diferente, é um Parecer Técnico de Avaliação 

Mercadológica (PTAM). Para um corretor de imóveis emitir tal documento, ele precisa estar 

habilitado pelo CRECI que está certificado e tem que estar inscrito no Cadastro Nacional de 

Avaliadores de Imóveis (CNAI). Algumas normas que foram utilizadas principalmente para 

essas avaliações, objeto que a gente está falando aqui da Educação, eu citei aqui, mas não 

são todas as normas que a gente usa. A ABNT, a NBR 14.653, a parte 1, ela vai reger 

praticamente tudo, onde vai passar todos os procedimentos gerais da avaliação de imóveis 

para a engenharia de avaliações. Na parte 2, como eu citei antes, é especificamente para 

imóveis urbanos, aqui dentro da parte 2 é onde fala do tratamento de fatores que eu vou 

explicar mais para frente também. A NBR 12.721 de 2006, é que vai reger o custo unitário da 

construção. Para se chegar no valor da Cub, é ela que vai normatizar. Então, eu vou estipular 

qual tipo de imóvel, qual a edificação, o padrão construtivo, e a partir daí, em cima de tabela e 

índices, também determinar o valor unitário de referência. Além da 13. 752, de 1996, que é 

referente às perícias de engenharia, ou seja, não posso avaliar nada que eu não veja, não 
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posso fazer nada sem periciar, tudo isso também está nessa norma. A norma CAJUFA. ... 

Nome engraçado, Normas para Avaliações de Imóveis nas Varas da Fazenda Pública de São 

Paulo, isso aí foi uma Instrução Normatíva que o Jurídico da Prefeitura passou para nós e a 

gente viu que é interessante, porque ele está bem resumido, está embasado e é oficial, 

porque onde os juízes da vara da fazenda pública, eles utilizam para aceitar laudos de 

avaliação que vão para o T J. E como ele baseia também nas mesmas normas que a gente, a 

gente acaba usando ele como referência, é uma Instrução Normativa. O principal ali também 

do IBAP, que eu falei que eu fiz curso lá em São Paulo, é uma instituição renomada também, 

é um instituto para avaliações de imóveis urbanos e a gente usou para aplicação do método 

evolutivo, tabela PINI também, que é outra referência, que mensalmente ela é atualizada com 

valores atuais, com valores para época e diferenciado por Estado, também porque em cima 

de índices fiscais e outras instruções normativas, também que consta na Secretaria do 

Patrimônio da União que também utilizamos porque são instruções que cabem na nossa 

realidade. Além disso, quando falta algum dado, a gente apela também para os livros, para 

bibliografias de alguns escritores renomados, como Grandiski... Palavra vereador relator: 

Presidente, posso fazer uma observação? Esse depoimento vai até as 10h, são 9h25, como 

nós temos várias perguntas, eu peço autorização para que o senhor José Wilson mande para 

a gente esse material para Comissão, e se a gente pode ir direto para as perguntas, porque 

nós temos aqui agora, 25 minutos para pergunta de todos os membros e acredito que não vai 

dar tempo. Pa)avra. 1$(~l'!QQ[, :tgàil;;f: José Wilson, quanto tempo previsto para sua 

apresentação? Acabei me estendendo aqui um pouco, eu não ia passar assim as 

normas, é isso. Eu vou passar uma tabela, que acho que diz mais ou menos o que o 

senhor falou sobre valor venal, fica ali exposta, acho que vai ser legal. Eu acho que a 

gente pode deixar ele passar essa tabela e já seguir para as perguntas e aí se precisar 

estender um pouquinho o horário, a gente estende aqui. É que eu queria diferenciar valor 

de mercado, valor real e valor venal. Você pode mandar a apresentação para nós? Sim, 

vou mandar, vou mandar também .... Palavra YJ3J:Ell:IQ9(r.elg:i!pê: Porque dentro das perguntas 

já vai ter esses questionamentos e se ele terminar a apresentação, a gente não vai conseguir 

fazer perguntas. Entendi. É, seria essa tabela, o senhor consegue ver? Aí tem o resumo 

mais ou menos dos imóveis, né, que a gente está tratando, quais foram os valores 

avaliados na última coluna, o valor venal, que achei interessante a gente visualizar, o 

valor de oferta, que foi ofertado na época da proposta. E, com isso, eu ia finalizar a 

minha apresentação, mas ok, vamos lá. Pergunta Y~tl.s!Q.Óllelator: José Wilson, como que 

a Prefeitura faz, não precisa ser detalhado, mas ... de forma resumida, conforme o senhor 
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conseguir, como é que ela faz para chegar no valor venal do imóvel, porque informação que 

nós temos, conversando com vários corretores, é que o valor de mercado, compra e venda, 

está se baseando em cima do valor venal. Então, tira a certidão de valor venal da Prefeitura e 

geralmente está em cima daquele valor. O que que acontece? Essas avaliações nesses 

processos estão superando às vezes o dobro do valor venal. Como que a Prefeitura fez para 

chegar nesse valor venal? Porque recentemente, há alguns anos, teve atualização desse 

valor venal. O senhor sabe dizer, o senhor participou, poderia dizer para gente como é que a 

Prefeitura fez para chegar nesses valores venais? Certo, o valor venal, ele ... é um valor de 

referência, né, para tributos, principalmente IPTU e ITBI. Para chegar no valor venal, é 

um cálculo feito pela Secretaria de Finanças, é um servidor lá acho que do 

Departamento de Imobiliários, não lembro agora certinho, se não me engano, 

auditores, outros funcionários .... Mas não teve participação de corretores? Sim, antes de 

determinar o valor venal, que é um cálculo que eu realmente não sei, porque o valor 

venal às vezes tem a construção também, então, faz em cima disso. É, não só do valor 

do lote, mas da benfeitoria existente nele. Quando é para referência de cálculo, é 

gerado uma planta genérica de valores, que por lei ela tem que ser atualizada a cada 

quatro anos. Nessa Comissão de Plantas Genéricas, eu participo, inclusive a gente teve 

uma revisão ano passado que foi para atualizar esse ano. Ela é feita de 4 em 4 anos e 

atualizada pelo IPCA, se não me engano, por ano, né. Essa Comissão, como é que é 

feita? Reúne os corretores, alguns corretores convidados, mais alguns servidores da 

Prefeitura. No caso, eu fui também convidado, fui ali e participei junto com o pessoal 

da Auditoria Fiscal da Finanças, ali a gente senta, abre o mapa da cidade, pega uma rua 

Avenida Rodrigues Alves, quadra 1 a quadra 3, R$ 600,00 o metro, R$ 600,00 o metro, 

pergunta para o outro, "R$ 700,00", outro fala "não, acho que R$ 650,00 então", beleza, 

nem para você, nem para mim, R$ 650,00, fechou, R$ 650,00. Quadra 4 a quadra 6, um 

pouquinho melhor, já começa a ficar mais para lá, não sei, não está no começo aqui, 

então R$ 700,00 ou R$ 800,00, aí outro fala "Imagina, R$ 900,00" .... No valor do terreno, 

não no valor da construção! É, exato. Aí, depois dessa discussão, eles batem o martelo e 

fala "alguém tem alguma divergência, alguém tem alguma coisa a questionar", é uma 

Comissão que gera aquele valor. É chamada de avaliação em massa, porque não tem 

condição de analisar lote por lote, seria a melhor realidade, então a avaliação em 

massa é isso, por isso que chama genérico, né, Planta Genérica de Valores, e aí ela é 

atualizada. Como o mercado oscila de forma diferente, né, sei lá, de repente na quadra 

1 da Rodrigues aqui, é .... construiu um shopping, supervalorizou o terreno, então, o 
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que era R$ 650,00 no ano seguinte já vai valer R$ 1 mil, só que a próxima atualização é 

daqui a 3 anos, então .... Quando foi a última reunião? Em março do ano passado e vai ser 

lançado agora em 2022. Então, em 2025, se eu não me engano, a gente vai se reunir de 

novo. Mas esse valor venal de hoje que nós estamos utilizando, quando foi feito essa 

avaliação? Esse de 2021, foi feito em 2017. E foi só corrigido pelo IPCA até 2021. E aí, 

quando tem benfeitoria, eu sinceramente desconheço como que é feito, porque é um 

que a Finanças faz, eu não sei se eles pegam um padrão construtivo também em cima 

da CUB - Custo Unitário Básico da construção, só que como é calculado lá, ele foge 

um pouco do tipo de avaliação que eu faço. Nessa avaliação que o senhor fez, entra 

avaliação do prédio também? De terreno e de prédio? Aí eu uso os métodos da engenharia 

de avaliação, que é diferente do cálculo de avaliação venal. Então o cálculo que foi feito 

para chegar no valor venal é diferente do cálculo que o senhor fez para chegar nesses 

valores de desapropriação? Eu acredito que sim, porque deu essa divergência de 

valores. E eu desconheço como é feito também, então, eu acredito que sejam modos 

diferentes. Mesmo porque o valor venal não tem a visita no imóvel. É genérico, mesmo, 

né, é muito provável de divergências. Então, normalmente, quando você não concorda 

com o valor venal da sua casa, sei lá, minha casa não vale tudo isso, então você pede, 

abre um processo de avaliação de valor venal na Prefeitura. Então, mas geralmente 

quem entra, geralmente, não acho que 100%, ninguém entra para fazer revisão, para falar 

que o valor vale mais, para pagar mais imposto, né, geralmente entra para falar que vale 

menos. A minha dúvida é a seguinte: o porquê, aqui acho que a totalidade, a quase 

totalidade, aumentou e muito o valor venal, porquê de duas uma, ou esse cálculo está errado, 

ter chegado num valor muito alto, ou a Prefeitura fez um cálculo para chegar no valor venal 

completamente errado, abrindo mão de receita. Porque se a gente levar para o padrão que o 

valor venal será a metade do valor do cálculo que o senhor fez, nós estamos abrindo mão de 

uma receita no município violenta! Então, essa é a minha pergunta, se foi feito em 2017, 

através de uma Comissão que o senhor participou, pelo menos do terreno, né? SIM. Como é 

que consegue, nessa avaliação, com técnicos da Prefeitura, com corretores do município, 

chegar a um valor que hoje, eu conversei com diversos corretores, o valor venal é padrão de 

compra e venda no município de Bauru. E como é que nós chegamos nesse processo, sendo 

que quase todas, todas as desapropriações, as avaliações, estão acima do valor venal? Por 

que essa diferença, essa discrepância, tão grande? É, a avaliação, a engenharia de 

avaliações, no caso os métodos que eu queria citar ali, um deles é o método evolutivo 

do IBAPE também, ele trata com valor da CUB, na pandemia a gente teve um "boom" 
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no valor do material da construção civil. Isso foi um reflexo, a gente trabalha com 

índices, né, então o valor do metro quadrado de uma residência de padrão normal ou 

um edifício de até 8 pavimentos, que é o padrão maior que a gente usa hoje, R8 da 

CUB, há dois anos atrás ele estava beirando a R$ 1.400,00 e hoje ele passa dos R$ 

1.700,00 então assim, subiu o valor de PVC, subiu metal, subiu madeira, subiu tudo, 

então a nossa referência é essa, o que a gente tem no mercado, são mais o valor 

territorial, eu pego amostras de imobiliárias, vejo como que o mercado está sendo 

tratado, agora para o valor de uma benfeitoria, eu trabalho em cima dos índices, então, 

é ... como teve esse "boom" nas taxas, nos índices de construção, ele reflete no valor 

final, porque vem em cima de um valor calculado em cima de índices, agora, existem 

alguns imóveis que ficaram abaixo do valor venal, sim, mostra como que a .... como que 

o valor venal não deve ser considerado para uma desapropriação, uma aquisição, por 

meio da Prefeitura. Todos que ficaram abaixo do valor venal são imóveis com construções 

ou só terrenos? Teve um com construção. Na tabela aqui, a gente vê o .... esse aqui eu 

coloquei lá, barracão na Cruzeiro do Sul, para identificar melhor aquele ali, atrás do 

Ministério do Trabalho, o valor venal dele estava em R$ 6.3 milhões, foi avaliado em R$ 

4.9 milhões, é significativa a diferença também, para baixo e para cima. O senhor sabe 

dizer por que que na escritura constava como, eu acho que R$ 2.7 milhões? Não, não sei 

dizer. Ele foi ofertado também por R$ 5.5 milhões, então, você vê que nem o 

proprietário concorda, porque joga sempre para cima, quando é para imposto, talvez o 

valor venal seja legal. Então, para eu entender, o que pode justificar, então, o aumento, 

seria por causa da pandemia, por causa do aumento de preço do material de construção. Em 

relação ao terreno, então, não teria.... No terreno não. No terreno a gente faz um 

comparativo, é.... conversando com corretores, talvez o senhor veja que a gente 

avaliou abaixo, só que pelos nossos métodos, a gente tenta ser, de certa forma, 

imparcial, para evitar precatórios também e futuros, né, porque sempre vai ter, o 

proprietário sempre vai querer tirar o máximo do valor dele, do imóvel dele. Nos laudos 

de avaliação constam alguns links direcionados ali, alguns terrenos foram levados como 

base. Como é que é feita a busca desses links? É o senhor que faz, ou em conversa com 

corretores, como é que se chega naqueles determinados imóveis para levar como base para 

o senhor tirar como valor de referência. Certo, para fazer a avaliação pelo método 

comparativo, direto de dados de mercado, existe graus de fundamentação, que é o que 

vai fundamentar meu estudo numa maior precisão. Quando eu trabalho no grau de 

fundamentação 1, eu não preciso ter a visita, a amostra, simplesmente eu olho, vejo 
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link, sei lá, vamos ficar no Centro aqui ainda, vamos supor, barracão no Centro, quadra 

da Rodrigues, eu quero saber quanto vale esse prédio. "Ah, tem frente pra Rodrigues", 

o que que eu tenho de imóvel no Centro exposto para venda assim, de terreno, "eu 

tenho um, mas fica aqui mais para cima", então ele não tem o mesmo valor. Vamos 

supor que lá vale R$ 800,00 o metro, eu tenho um, pouquinho mais para baixo, na 

Primeiro de Agosto, ali R$ 900,00, tenho um na Rodrigues aqui do lado, vale R$ 1 mil, 

eu pego e faço um tratamento entre essas amostras. Na busca desses imóveis o senhor 

vai "in loco", corretores que oferecem ou o senhor entra na internet para levantar no site das 

imobiliárias? Sempre pelo site. Quando não tem amostra de forma nenhuma, às vezes, 

que nem uma vez eu fiz uma avaliação no Parque City, pesquisei em tudo, OLX, Face 

book, é .... todos os sites de imobiliárias que você imagina, nada, não achava imóveis 

no Parque City, eu peguei a viatura, fui com o motorista lá dar uma volta no Parque 

City, olhei um terreno com uma plaquinha, peguei, liguei para o cara. "Quanto que o 

senhor tá querendo no terreno tal?", aí ele falou, infelizmente eu tenho que me passar 

por comprador às vezes, porque se eu falo que sou da Prefeitura ... eu já falei... "sou 

aluno da Unesp, estou fazendo um estudo", ninguém passa, então tenho que passar 

por comprador, falo "ó, quero comprar seu terreno, quanto que é", e aí ele me fala o 

valor, me passa as outras informações que eu preciso, né, aí, ele vaí falar "não, eu faço 

em 10 vezes, não sei o quê", e por aí vai, quando eu não tenho amostra eu faço isso. 

Mas como nesses casos aqui, eram bairros aonde eu encontrava um campo de 

amostral legal, pelo site das imobiliárias, também pela nossa expertise, às vezes 

conhece já o imóvel que está olhando, e sabe que ele é compatível com aquilo que 

você está avaliando. Aí você tem uma amostra que pode considerar dentre essas 

amostras no laudo, não estão todas as amostras que eu, efetivamente, busquei. Eu 

faço esse tratamento, que nem eu estava falando, e aí eu acabo excluindo alguns, 

certo, e aí o grau de fundamentação, não que vá mudar a precisão do meu laudo, que 

vai falar que eu preciso de no mínimo três amostras, aí é o que eu não tenho, não tenho 

no laudo. Entendeu? Então essa avaliação foi feita em 2017. que foi por perímetros, né. 

acho que foi segmentado por alguns perímetros para chegar por áreas da cidade, e naqueles 

locais, naqueles perímetros, o metro quadrado então é fixo no valor de avaliação. Exato. E aí 

vai existir, pelo que eu levantei, existe uma tabela, de acordo com a construção do metro 

quadrado para você colocar em cima daquele .... Exato! E ali chega o valor venal, é isso? 

Sim. Então quando você faz, pelo que eu estou entendendo, quando faz uma avaliação 

individual então, pode ser que tenha, pode ser a justificativa para essa diferença de valores? 
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Sim, porque aí eu vou ver e ele está, por exemplo, é uma casa muito simples, mas está 

construída lá no Dona Sarah, um bairro ali, Vila Universitária, né, mas a casa é simples, 

uma casa velha, e aí o cara fala "pô, minha casa não vale tudo isso", aí ele pede o valor 

venal, pede a revisão do valor venal, mesma coisa que eu tiver uma casa toda com 

porcelanato, top, tudo novo, tudo moderno, no ... sei lá, num bairro mais afastado do 

Centro, um coisa ali, sei lá, no Tangarás, sabe, onde você pensa que vai ter casa mais 

simples, só que não, aquela lá, ela poderia estar sendo taxado a mais, porque tem um 

imóvel de padrão melhor, só que ele está numa região, então, como é genérico, ele 

acaba atendendo o valor da região, mesma coisa, tanto no Dona Sarah, quanto no 

Tangarás, tem essas .... , sofre esse tipo de divergências. Só um minuto, Presidente. O 

senhor chegou, então, o senhor chegou, o senhor estava presente durante a vistoria desses 

imóveis? Sim. Alguns foi o Júlio, que também avalia comigo, outro engenheiro. Quantos 

avaliadores tem na Secretaria? Só dois! Só dois ... ? E não é só desapropriação, é locação, 

permuta, doação, dação, enfim ... E .... como é que é feita a distribuição, qual que é a 

avaliação que vai para você e qual que vai para o Júlio? A gente faz junto. Quando tem 

muito serviço, aliás, sempre tem, mas por exemplo, locação, a gente costuma dividir 

entre, porque toda locação, a gente faz um parecer técnico junto, mostrando o estado 

do imóvel, para que quando encerrar o contrato de locação, esteja naquelas condições, 

então, a gente divide, um faz a locação e o outro faz o parecer, em caso de locação, que 

é a maioria das avaliações. Quando tem desapropriação, por exemplo, também a gente 

vai junto, porque, quando termina uma avaliação, um que faz, mas vamos juntos em 

todas elas, porque quando termina o estudo, um pergunta para o outro "e aí, que que 

você achou?", "ah, aqui não concordo com esse fator aqui, que você acha da gente ver 

melhor, rever esse fator, porque o fator de barracão aqui, esse barracão não é um 

barracão normal, é um barracão superior, ó o tamanho do vão dele" e aí a gente vai 

discutindo assim para ter um valor coerente. Há ali uma parceria de trabalho entre você e 

o Júlio. E, nesse caso, que dessas desapropriações, vocês trabalharam juntos em todos? 

Todos não, infelizmente o pai do Júlio faleceu no final de dezembro, algumas aí eu 

acabei fazendo, quando outras eu estava de férias, aí o Júlio que fez, então, todas não, 

eu posso olhar aqui, lembrando e ..... Não .... é existe alguma diferença entre uma avaliação 

para fins de compra e venda e outra para fins de desapropriação? Eu desconheço. Que eu 

vejo de material de desapropriação, o que eu dei uma pesquisada também a mais, 

depois da CEI, a gente viu que a parte de desapropriação, ela tem que ser pelo valor de 

mercado, então, a compra e venda também, é o valor de mercado, não pode ... Só se 
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você tem muita pressa em vender, aí você vai vender por um ... , você como proprietário, 

você vai jogar o valor lá embaixo, porque aí vai divergir um pouco do mercado. Mas, o 

pagamento em dinheiro, pode ser que influencia na baixa do pagamento da compra? Daí já é 

questão de negociação, não, não passa por nós, como eu faço o valor de mercado ... O 

senhor tem informação .... quando que desses imóveis, o senhor lembra o mês, quando que 

começou a primeira avaliação desses imóveis? Acho que em julho. Julho, né? O senhor tem 

noção se era para compra e venda ou para desapropriação? Não. Não tem essa informação? 

Não também. O senhor teve algum tipo de pressão? Porque consta nos autos, em vários 

momentos, inclusive acho que tem um laudo, se não me engano parecer do Júlio César, 

pedindo para ser encaminhado o processo para o Departamento Jurídico, mas foi para o 

gabinete da Prefeita, onde a Prefeita determinou a avaliação. Nós achamos um pouco 

estranho isso aí. Existe também parecer, uma manifestação de um Procurador, dizendo que 

enquanto ele estivesse naquele processo, na Diretoria da PPI, Procuradoria do Patrimônio 

Imobiliário, que ele não iria aceitar pressão. O senhor sofreu algum tipo de pressão para 

agilizar, para ... ir mais rápido na confecção desses laudos? Pressão não, o que acontece é 

que no final de ano, no final do ano, aliás, vem um volume muito grande de processos 

e aí fica um pouco difícil de a gente saber qual fazer, qual não fazer, e aí, né, você perde 

um pouco a ordem, né, você perde um pouco da ordem. E o que aconteceu nesse caso 

aí, é que faltou, acho que, esse caso específico, parecer do Júlio lá para o gabinete e 

foi porque teve algum problema ou divergência na matrícula. Isso sempre acontece 

quando vem faltando um levantamento, vem algum problema na matrícula com imóvel 

alienado, que foi, que acho que foi o caso, volta para ver se está certo isso, e aí vem 

para nós, para gente fazer certo. Então, só depois que vier tudo certinho, redondinho, a 

gente faz a vistoria para dar andamento no processo. Mas alguém chegou a pressionar, 

agilizar, dizendo que tinha pressa em terminar o serviço? Para mim, não. Nessas vistorias 

que o senhor realizou, quem mais estava presente com o senhor? Vish, vamos uma por 

uma então. Vou ver se eu lembro, também. Ó, do .... Vou ser mais específico então. O pai 

da Prefeita estava presente, o senhor Dozimar, em alguma das avaliações? Eu não conheço 

ele, eu acho que não. O cunhado da Prefeita ... ? Também não. O senhor Daniel Fernandes 

de Freitas, assessor da Prefeita, o senhor deve conhecê-lo. Conheci na última sessão que 

a gente fez lá na Educação, ele não estava em nenhuma avaliação, também nas 

vistorias que eu fiz, né, pode ter sido outra ... O senhor teve algum contato com ele a 

respeito desses processos? Ele chegou a conversar, ter reunião? Não. Eu só fui conhecê-lo 

naquela reunião na Educação, que a Secretária marcou lá para apresentar para os 
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vereadores. Que até então, eu só sabia, assim, quem é, a gente já tinha falado, acho, 

talvez por telefone, mas eu nunca tinha visto ele. O senhor conhece alguns dos 

proprietários dos imóveis desapropriados? Não, não conheço nenhum. Nunca teve contato 

com nenhum deles? Eu estou tentando lembrar se em alguma vistoria alguém 

compareceu, porque às vezes eram representantes de imobiliárias, às vezes era só o 

pessoal da Educação, mas eu acho que não, não teve nenhum proprietário. O senhor 

conhece o ..... Ah, teve, lembrei ... do Staff, ele estava também, porque o Staff ainda 

estava funcionando quando a gente foi, então, eu não lembro o nome do ... do rapaz ali, 

o senhor ... Zamboni? Zamboni. Quando, que mês que foi isso? Você lembra aí (pergunta 

para alguém no Plenário)? Julho (para mesma pessoa). Eu acho que foi em julho. O 

senhor conhece o corretor, o proprietário da imobiliária, Daniel Moraes? Não. O senhor 

conhece o corretor Paulo Kazuo? Não ... Paulo? Paulo Kazuo. Não. Fernando Tatemoto, da 

Top Imobiliária? Se eu não me engano, o Fernando acompanhou o dia que a gente fez 

perícia no barracão, atrás da ... da ... do Tribunal do Trabalho, lá. Esse aí eu acho que 

conheci ali, no dia da perícia! Que também foi em julho? Acho que foi um pouco depois, 

outubro, talvez, eu tenho que ver o processo. O senhor sabe dizer, não sei se tem relação 

com o .... o senhor faz laudo de avaliação de aluguel, né? Do valor de aluguel. Sim. O senhor 

sabe dizer aqui em Bauru, quantos por cento do valor do imóvel corresponde o aluguel? Isso 

aí é muito discutido, porque não tem literatura que referencie isso de maneira assim 

tão simples, que o proprietário ou corretor imobiliário acabe pegando fixo, porém, 

diverge pelo tipo de imóvel. É muito mais fácil alugar um imóvel popular do que, sei lá, 

o Staff, então, qual que é a procura por um imóvel como do Staff? Lá do Damásio? 

Qual que é a procura? É muito menor o campo de pessoas buscando um imóvel desse 

do que uma casa popular, de dois quartos, sala, cozinha, então, eu posso aplicar até 

1% do valor do imóvel. Vamos pegar uma casa lá no Pousada da Esperança, o valor da 

casa é R$ 150 mil, então aplico 1%, até R$ 1,5 mil é um valor aceitável. Agora vamos 

pegar o Damásio, o cara ofereceu lá R$ 9 milhões, vamos supor que o valor seja R$ 9 

milhões, aí eu quero 1% de R$ 9 milhões, é R$ 90 mil, se não estou enganado, é muito, 

é muito ... é impraticável 1%, então você reduz para dentro da realidade do mercado. O 

que a gente aplica na Prefeitura? De acordo com a procura dele, de 0,3% a 0,5%, em 

alguns casos O, 7%, mas o que a Prefeitura procura normalmente são imóveis 

comerciais, então é mais, é ..... Então, vai variar entre 0,5% e 1%? 0,3% ... 0,3% a 1%. E o 

imóvel da Cussy Júnior, eu não consigo entender isso aqui. O imóvel da Cussy, ele foi 

avaliado no aluguel de R$ 20 mil. Se nós vamos levar em 1 %, nós vamos chegar a R$ 2 
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milhões! Fazendo o inverso. Só que a avaliação de venda, foi R$ 4,163 milhões. R$ 4 

milhões ... foi atualizado depois para R$ 4.200 milhões. Eu não estou com o processo 

aqui, mas se for R$ 4.200 milhões, 0,5% acho que chega perto disso Então vai dar 

0,5% ... 0,5%. Só que aquele terreno do lado, foi R$ 660 mil, o aluguel chegou a R$ 40 mil. O 

aluguel? Que diferença grande! Mas a gente não fez o aluguel do terreno do lado lá. Qual 

terreno? Do lado da Cussy. Tem avaliação! Entre a Cussy, junto com a Gerson França? 

Isso. Ali foi só venda. Tenho laudo. Mas, enfim. Eu só queria saber o porquê que está 

dando divergência de alguns imóveis, que está dando 1 %, tem imóvel que está dando 0,5%, 

tem imóvel que ... na, no aluguel, ele está com o valor bem lá embaixo, só que no valor da 

venda, ele acaba ... às vezes estourando ali .... É pelo uso dele, o terreno, como ele é usado 

para estacionamento ali, seria só o terreno, seria 0,3%, 0,4%, do valor do imóvel. Eu 

avaliei em R$ 666 mil aquele terreno, seria 0,3% desse valor, 0,4% no máximo. Eu 

desconheço esses R$ 40 mil, eu não sei, deve ser alguma informação aí equivocada. 

Wilson, eu estou satisfeito. Agradeço pela explicação que você deu, não é um assunto que ao 

menos esse vereador tem familiaridade, mas eu, como relator, estou satisfeito. Palavra 

vere.adorâ, Cl-iiar~: Bom dia a todos, bom dia, eu vou ser breve, minhas perguntas são bem 

objetivas. Eu vou falar especificamente sobre as avaliações, prédio por prédio, então, por 

exemplo, o prédio da Staff, o senhor disse que estava fazendo avaliação, Coronel Zamboni 

estava lá acompanhando, estava funcionando. A avaliação foi feita, né, em algum momento 

foi solicitado avaliação do posto que tem ao lado para desapropriação? Para mim, não. Tá. O 

prédio da Dirce Boemer, lá do Guedes de Azevedo, né, foi feito a desapropriação da Escola e 

da casa ao lado. Em algum momento foi solicitado avaliação da quadra? Foi cogitado, mas 

não foi solicitado. Não foi solicitado avaliação! Palavra lte.r~áqor r~lator: Foi cogitado por 

quem? Na vistoria, eles falaram assim, que poderia, talvez, entrar a quadra também. Foi 

essa.... Eles quem? Deixa eu lembrar agora, quem estava lá. Clóvis? (pergunta para 

alguém no Plenário) Foi o Clóvis! "Tem também a quadra aqui, mas depois a gente vê 

depois, o que que vai ser". Palavra ~Éil~m_c:;.tiiào;i: A avaliação do prédio aqui da Cussy 

Júnior, onde funciona a Escola Waldomiro Fantini, não o estacionamento, onde funciona a 

Escola, quando foi feita a avaliação, vocês fizeram contato com a diretora da escola, que já 

estava lá no prédio alugado ou não? Essa foi o Júlio. O prédio estava vazio. Estava vazio? 

Quando foi feita a avaliação? Então, quando foi feita essa avaliação? Porque foi feita uma 

locação em setembro! Não, foi antes disso. A avaliação foi.. .. A avaliação foi antes de 

setembro, quando foi alugado o prédio? Aí depois teve uma atualização dela. Mas a 

avaliação de locação ela é igual a avaliação da compra? Ela parte dos mesmos princípios, 
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eu entendo o valor de compra e venda e aí eu aplico aquele fator de 0,3% a 1% para 

determinar o valor de locação. Hum. Interessante. Então não teve uma nova avaliação do 

imóvel, só uma atualização, mas não teve uma visita? Teve uma visita em julho. Não, em 

julho, mas em julho a escola ainda não estava lá. Foi em setembro que a escola foi para lá. 

Então a visita foi antes da locação do prédio. Depois que foi locado, para a compra, não foi 

feita avaliação in loco, não houve visita, é isso? Isso, foi isso. Não houve visita, entendi. Foi 

atualizado o valor. Então entendi, por exemplo, é desconsiderado completamente de uma 

avaliação se o prédio está adequado para aquilo que vai ser, daquilo que vai ser utilizado. 

Não entra esse critério na avaliação do imóvel, né? A não, é só edificação mesmo. Ah ... tá! 

O processo do Damásio chama um pouco a atenção porque tem lá uma proposta de venda e 

também de locação antes da abertura do processo administrativo, né, então, é, eu gostaria de 

saber se vocês quando vão fazer avaliação, vocês têm em mãos o processo administrativo, 

se vocês conhecem o processo administrativo, para fazer a avaliação ou não. Sim. OK. É .. 

das judicializações que foram feitas, é ... vocês tiveram conhecimento dessas judicializações? 

E o motivo da discordância, inclusive do valor pelo qual foi desapropriado? De qual imóvel 

específico? Bom, vamos lá. Os dois terrenos ali da Bernardino de Campos com a Maria 

Ranieri. Certo. Conhece? Conheço. O motivo? O motivo da desapropriação? Não, o 

motivo da discórdia do valor da desapropriação e o processo de judicialização. Não, 

provavelmente não concorda com o valor, né, porque eles ofereceram bem acima do 

que foi avaliado, inclusive o valor venal estava acima do valor avaliado. Hum .... 

Provavelmente seja isso. Normalmente é igual, tudo que vira, né, judicial, é pelo fato de 

não concordar com o valor apresentado. A casa aqui perto da Duque de Caxias, na Rua 

Gerson Franca .... Sei. Também foi judicializado .... Também é discordância do valor. Então, o 

processo judicial não chegou até mim ainda, vai chegar em algum momento, acredito, e 

aí eu vou saber. Acredito que seja por falta do, por não concordar com o valor também. 

Isso, do Damásio a mesma situação, né, discordância de valor. É .... o prédio do ... aqui do 

Waldomiro Fantini, ainda não há judicialização por parte do proprietário, né, é uma questão 

que ficou meio confusa inclusive na CEI aqui, que parece que a judicialização partiu por parte 

da Prefeitura, não foi proprietário, é isso? E aí tem situações aí que eu preciso entender um 

pouquinho melhor. Hum, vamos lá. prédio do Almoxarifado, ok, barracão, ok, hum ... eu acho 

que eram, que eram essas, né? As situações aí de ... discordância de valor. E quando há 

essas discordâncias de valor, vocês novamente são acionados para revisar a avaliação do 

imóvel para chegar num acordo de valor? Ou é só o processo judicial, o que o juiz decidir. .. 

Processo judicial. É! Só processo judicial. E aí a gente revê, né, vê se o que ele está 
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alegando é, procede ou não, mas normalmente quando o processo já vem, já foi 

nomeado perito, já é para estipular honorário de perito, e aí a gente já está tudo 

encaminhado. Os processos de desapropriação são iguais os processos de compra? Aí eu 

já não sei as modalidades. Para vocês, o que chega lá é avaliação, independente de 

qualquer coisa. Independente da avaliação. A negociação não é com vocês. Não, não! Ok! 

Existe algum cálculo para depreciação desses imóveis quando da avaliação? Sim, método 

evolutivo, de acordo com o IBAPE, a gente aplica um fator de obsolescência sobre 

cada imóvel. Ele vai variar de acordo com a idade e o estado de conservação dele. Tem 

uma tabela que chama, é um estudo de Ross-Heidecke, é a depreciação ao longo dos 

anos e o estado de conservação. E eu faço uma reforma substancial, ele ganha uns 

anos de vida, é como se fosse isso. Mas, se eu não fizer nada, o imóvel tem uma vida 

útil, 70 anos, 60 anos, sei lá, não fiz nada no prédio, depois de 60 anos eu só considero 

o valor residual, que é o mínimo dele. Presidente eu acho que era isso. Pergunta vereador 

reJàtor: É .... o senhor então tem uma tabela sobre o valor do terreno e aí existe uma tabela 

pré-definida, de acordo com o tamanho, para chegar no valor da construção, certo? Sim. O 

senhor foi em todas as avaliações? Em todos os imóveis? Não todos, como a Chiara falou, 

perguntou, eu, alguns foi durante minhas férias, quem fez foi o Júlio, outros ... aliás, os 

outros eu fui, né! Mas ou foi você ou foi o Júlio. Ficou algum imóvel sem avaliar in loco? 

Nenhum. Todos .... É segundo a norma lá de perícia, você não pode dar um valor numa 

coisa sem ver. Eu estou perguntando, porque eu não .... Não, tudo bem. Só para eu me 

familiarizar. Eu fui em todos. Só não fui, na verdade, só não fui no Almeida Brandão. 

Desses aí o que eu não conheço é o Almeida Brandão, aquele da Rua Sabadino 

Scriptore, na Falcão. Quando você .... Eu vou perguntar, eu preciso perguntar, porque por 

mais óbvio que pareça, eu preciso para constar. Primeiro você faz avaliação ou primeiro você 

é.... vai até o local para depois fazer avaliação final? É muito raro eu ter que fazer 

avaliação antes. É .... o correto é eu ir ao local primeiro. Mas nesses casos, aconteceu 

algum caso de você ter que fazer avaliação primeiro e depois ir ao local? Não, não. Eu fui 

em todos previamente. Certo. E quando da ... nós temos as depreciações dos imóveis ... tem 

a deterioração. Quando você chega num cálculo, tem a tabela, tem o cálculo que você usa, 

pelas fórmulas que você utiliza. E se você chega num local, que o imóvel está mais 

prejudicado, está mais deteriorado, nesse caso, houve algum caso, algum processo que deu 

divergência entre a tabela utilizada e os cálculos que você chegou, pela métrica que você 

utiliza, o cálculo. Teve algum caso que você chegou e falou assim: "não, isso aqui vale menos 

porque ele está mais destruído". Porque nós vimos algumas escolas, por exemplo, que está 
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chovendo dentro. Eu não sei se deu para constatar isso aí à época da avaliação. Então 

chegou, teve divergência entre o cálculo, é, que vocês chegaram e a realidade do imóvel? 

Não. Porque eu considero a depreciação visual, né, eu olho ali o imóvel, até a idade 

mesmo, se eu não tenho a idade da construção dele, a norma permite que eu atribua a 

idade dele. Então, assim, essa casa por exemplo, uns 70 anos, não sei, 50 anos ... claro 

que se tiver processo no projeto, é melhor, é melhor a eu ter uma referência. Mas a 

análise é bem visual mesmo. E no caso o valor foi avaliado pelo que eu vi, né, pelo que 

eu considerei, pelo que eu atribuí de depreciação dele. Eu vou usar um imóvel específico. 

Lá na Cruzeiro, atrás da Justiça Federal, o galpão. Aquele imóvel, pelas informações que nós 

temos, ele estava bem deteriorado. Ele seguiu os padrões, ele compensava mesmo o valor 

do cálculo? Sim, os cálculos eles são todos explícitos lá, né, os critérios atribuídos. 

Quando você tem uma avaria ... aliás, você tem também um padrão construtivo dele, 

uma variação inferior e superior, a gente procura usar o médio, mas nesse caso 

específico, a gente usou o inferior, porque realmente ele estava um pouco mais 

deteriorado do que o, do que o, do que um outro, enfim, independentemente da idade 

dele, se ele não tivesse passado por uma reforma, ele poderia ter usado meio, por 

conta dessas deteriorações que talvez chegou ao senhor, foi o critério da gente ter 

usado o limite inferior, como padrão ... De 30 mais, 30 menos? Não, num outro! Esse aí é 

para amostras de terreno. Esse que eu estou falando é o padrão construtivo. Ali é um 

vão grande que caracteriza um padrão de um galpão padrão superior. Por conta 

tamanho do vão dele. Isso também de acordo com a NBR 14.653, de acordo com a 

norma do IBAPE de avaliação de imóveis urbanos. Eu tenho essas caracterizações de 

imóveis específico, ali é um galpão grande com vão grande, que caracterizaria ele 

como superior. Porém, o estado de conservação dele ou o tipo de material de 

construção para ele, traz ele para o limite inferior. Por isso a gente considerou limite 

inferior nesse aí. Então, o que dá mais ... Diferente das outras avaliações então do valor 

predial. Nesse caso, usou o limite abaixo dos outros, é isso? Esse eu lembro bem que ele 

foi isso. Que a gente acabou considerando abaixo por conta... essa é uma das 

discussões que eu tenho com o Júlio, que ela é interessante da gente trabalhar junto, 

sabe, às vezes é uma coisa que um não vê e outro vê, porque se eu considerasse 

normal, padrão normal nesse aí, por exemplo, ele não ... ele foge do tamanho do vão 

dele, ele por ser um vão grande, que deixa ele um pouco mais caro. Porque não é 

linear, assim, uma viga de 10 metros é 'x' valor, uma viga de 20 metros já torna 2 'x', 

não é bem isso, né, o cálculo tem ... você vai precisar de mais ferragens, a gente vai 
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precisar aumentar o tamanho da viga, isso aí acaba não sendo uma coisa linear, essa 

variação de valores. Então isso fica a critério seu, como avaliador, de vocês chegarem 

nesse limite máximo e mínimo, é o avaliador que decide ali. Sim, isso faz parte da 

engenharia de avaliações. O senhor sabe se o CAEX, o senhor conhece ou já ouviu falar, o 

CAEX, que é órgão auxiliar do Ministério Público? Já ouvi falar. Você sabe se eles seguem a 

mesma tabela, a mesma fórmula de avaliação? Não sei. Não sei dizer. Eu só ouvi falar, a 

gente lê as matérias, sobre o CAEX não sei. Eu vou dar um testemunho aqui que passei. 

Eu entrei com uma ação contra a desapropriação da Floresta Urbana e a avaliação foi brutal. 

A avaliação dos peritos usando as tabelas, na hora que foi para o CAEX caiu para menos da 

metade. E é óbvio, né, que aqui, no final depois vai para o MP, enfim, vai ser investigado, 

mas eu não consigo entender que às vezes .... Existe outro meio de avaliação, outra fórmula, 

outro método que pode ser utilizado nesses casos, que às vezes justifique o porquê de uma 

avaliação dá um valor e o porquê uma outra avaliação pode ser mais alta ou mais baixa? É .. 

Assim como eu falei àquela hora, o avaliador de imóveis, o corretor pode ser um 

avaliador de imóveis, né, só que ele trabalha ali com outras ... com outras planilhas, né, 

talvez com outros métodos que a gente desconhece. Mas oficialmente, no poder público, 

é só esse método que o senhor utilizou ou existem outros métodos que podem ser utilizados? 

Existem. Hoje, existem 5 métodos que a NBR ela normatiza, né? Seria o comparativo 

direto, que é o mais correto assim, né, para fazer esse, mas nem sempre tem um imóvel 

igual, por isso que para uma gleba você não consegue fazer isso, né, não vai ter uma 

gleba do lado da sua gleba que você está olhando, então você acaba fazendo método 

involutivo, que é um segundo método. Ainda no método comparativo direto, você tem 

dois modos de avaliar, por fatores que é o que a gente fez, muitos peritos fazem 

também, e ainda tem referência estatística, que é por software, que você lança uma 

infinidade de dados e aí faz alguns atributos para chegar no valor comum. Tem também 

o método evolutivo ou da composição ali, que você soma o valor do terreno com as 

benfeitorias e a rendição das benfeitorias com a depreciação devidamente aplicada e 

também tem o método da renda, que você usa o valor de rendimento daquele local, por 

exemplo, num shopping você vai saber o quanto vale aquela loja, aquela casa, aquela 

loja ali que está mais próximo da escada rolante, então você vai levar, sabe outras 

coisas em consideração, é outro método já. Pela sua experiência, pelos cursos que o 

senhor já fez, o senhor está apto a trabalhar nesses 5 métodos de avaliação? Não, não! 

Inclusive, a gente tem algumas avaliações desse tipo, a gente até, eu estou até 

montando um termo de referência aí para terceirizar, uma que é rural, por exemplo. 
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Quais são ... são 5 métodos? São 5 métodos, mas dentro desses métodos, por exemplo, 

o comparativo direto, também posso fazer para imóveis rurais, aí já foge também de a 

gente ter expertise. Desses 5 métodos, então, o que o senhor trabalha é o comparativo 

direto? Comparativo por método de fatores, por tratamento de fatores. É só esse método 

que é utilizado na Prefeitura? Junto com o evolutivo também, que é o de composição ... O 

senhor faz também? A gente faz, a gente fez nesses imóveis aí. Ah, e o involutivo 

também, método involutivo que você prevê um loteamento naquele local, é mais usado 

para gleba, que você prevê o melhor rendimento naquela área. Nesses processos foi 

utilizado um método só ou mais de um método? Foram esses três. O comparativo direto 

de dados de fatores, o evolutivo e o involutivo para essas aí. Agora assim, nós, todos 

nós, conhecedores da norma, de tudo, né, de avaliação, vamos avaliar essa casa aqui, 

e cada um vai chegar num valor, isso é com certeza. Se você avaliar o mesmo valor que 

eu, você copiou de mim. Então é .... não tem como, porque são critérios, são pessoas 

diferentes, critérios diferentes. Que nem eu falei, essa aqui tem 50 anos, bato o olho 

aqui e dá 50 anos, se a gente tiver todos os dados, tudo bem, aí a gente vaí bater os 

valores. Mas, quando começa a partir para o nosso critério, para as nossas 

prerrogativas, aí cada um vai ter o seu, então não é para dar essa divergência, igual 

você falou do CAEX, não é para ter essa diferença tão grande. É para ser algo aceitável 

entre os dois. Mas então a diferença é na avaliação da construção, no terreno não pode dar 

diferença então. Pode dar também no terreno também, porque eu posso pegar amostras 

diferente da sua. Eu posso pegar .... inclusive na do Gasparzinho, quem fez a avaliação 

foi o Júlio, o metro quadrado está um pouquinho diferente do que eu fiz, que foi o do 

Interativo aqui, bom, ou vice-versa, eu não lembro, o contrário, eu acho que eu que fiz a 

do Gasparzinho. Então, dá coisa de ... uma pequena diferença e também foi quando a 

gente bateu o olho, viu assim, "ah, aceitável, porque o outro está mais próximo da 

Rodrigues aqui", aí ele aceitou. O senhor tem ideia quantos laudos ... óbvio que não vai ter 

número exato, mas só para ter uma base, quantos laudos de avaliação o senhor fez aí ... nos 

últimos 2, 3 anos? Espera aí, ó ..... Sem o compromisso de ser exato .... Dá uma média aí de 

1 a cada 2 dias. Deve ser uns 350 laudos. Desses 300 laudos que o senhor fez de 

avaliação, quantos estavam cima da .... do valor venal da Prefeitura? Como o valor venal é 

referência para tributos, a gente não se prende a isso. Eu uso o valor venal sim para 

avaliação, quando eu tenho a ausência de dados. Aí, como é um dado oficial o valor 

venal, eu posso fazer a interpolação de dados. Por exemplo, esses dias eu fiz no 

Guadalajara, não tem amostra nenhuma no Guadalajara que eu vou fazer, como eu vou 
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achar o valor do metro quadrado no Guadalajara? Eu avalio do Cardia, eu pego 

amostras do Cardia e falo ali "R$ 450,00. Agora, quanto que está o valor venal no 

Cardia? R$ 300,00, R$ 350,00. A minha pesquisa me deu R$ 500,00 vai, para arredondar. 

Quanto que vale então no Guadalajara? Eu não sei quanto vale, mas eu sei que o valor 

venal está R$ 200,00". Então, eu faço aí uma regrinha de 3 e chego no valor do 

Guadalajara. Isso aí, como é um dado oficial, eu posso fazer... O senhor consegue 

colocar aquela tabela que o senhor colocou de valor venal, de valor de avaliação .... Vamos 

lá ... , Damásio - valor venal: R$ 4.660 milhões - Valor de avaliação: R$ 6.279 milhões; Staff -

valor venal: R$ 3.215 milhões - avaliação: R$ 4.526 milhões. Ah ... desculpa que está longe, 

difícil enxergar, Guedes Azevedo, 500 ... , bom, Interativo - valor venal: R$ 2.184 milhões -

avaliação: R$ 4.200 milhões. É que aqui você pegou os outros comparativos, né? Isso. 

Gasparzinho - R$ 958 mil - avaliação: R$ 1.293 milhões. Enfim, nós reparamos aqui que a 

maioria pelo menos, está bem acima do valor venal. Nas suas avaliações, você falou que a 

cada 2 dias faz 1 laudo, deve ter feito uns 300 nos últimos 2 anos, é .... é normal o valor de 

avaliação ser tão acima assim do valor venal? Nem sempre .... Ou talvez abaixo, porque o 

proprietário vai ali e contei;;ta "está muito alto, estou pagando imposto alto". Mas .... acima? 

Nem sempre é desapropriação, locação, então, às vezes é parte da área, sabe, então 

é .... para servidão, então a gente acaba nem analisando o valor venal nesses casos. 

Locação também, não vai influenciar nada o valor venal, mas ... como é um valor de 

referência, né, para fins de tributos, algumas taxas, a gente deíxa ele para ser aquilo, e 

aí o que a gente avalia, a gente faz o valor real que é o valor de mercado, em címa da 

norma, em cima do método. O senhor não leva ... na verdade quando o senhor vai fazer o 

laudo de avaliação, o senhor nem .... Só nesses casos, que nem o do Guadalajara, como 

eu disse, que não tem referência, eu posso usar né, por norma também eu posso 

utilizar ele para fazer uma transposição porque é um dado oficial, ainda que não 

esteja ... ainda que não seja realidade, porque não foi visto o imóvel, né, ele é parte de 

uma avaliação em massa. Palavra 'l~r,eâc!9[ Srugi,Q. ,Bn-101: Sob o aspecto técnico, a 

metodologia utilizada por você, ela pode ser passível de impugnação por parte de outro 

avaliador? Pode! Acredito que todo trabalho técnico pode ser sim passível de 

impugnação. É que esses termos técnicos, por exemplo, como existe vários como eu vi aqui, 

você usou o caminho que você julgava ser mais justo, mais correto, dentro daquilo que você 

entende, né? Então, a minha pergunta é que eu gostaria de ficar claro e você esclareceu, é 

se poderia ser impugnado por outro avaliador, então .... Inclusive, esses judiciais, é muito 

provável a parte vai contratar um assistente técnico na qual ele vai dar uma puxada 
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para ele, vai atribuir critérios. A casa da Gasparzinho, se eu não me engano, a 

proprietária fala que tem uns azulejos lá de Portugal e para ela tem um sentimento, tem 

um valor a mais aquilo, sabe, e aí pode jogar o valor lá em cima, porque para mim é 

minha casa, eu não quero que vocês comprem a minha casa, então joga o valor lá em 

cima. Mas para vocês, se deu 60 anos lá, já não tem mais o mesmo valor, né? A gente vê o 

imóvel, não vejo nem a usabilidade dele a gente vê, a gente não se prende a isso senão 

a gente acaba sendo parcial. Então, a melhor forma de ser imparcial nisso é você ver a 

estrutura, isso aqui a Câmara, não sei quantos anos, mas é um prédio, um prédio aqui 

no Centro aqui que já está um pouco velho, enfim, é assim. Infelizmente tem que ser 

assim. Palavra ve:ire~d'or''t.:õ~jla: Gostaria de perguntar ao José Wilson, então não existe 

diferença de avaliação quando se trata de compra e quando se trata de desapropriação. Os 

critérios de avaliação são exatamente os mesmos, é isso? Eu não vejo diferença. Porque 

não posso avaliar diferente só por causa da modalidade dele. Então para mim é valor 

real, valor de mercado, né, então eu vou avaliar pelos métodos que eu conheço, para 

determinar valor de mercado. E quando se trata de compra e venda, existe a possibilidade 

de a Prefeitura negociar os valores, para menor, obviamente. É, na desapropriação, não 

existe essa possibilidade, é isso? É assim que funciona normalmente os critérios? Eu 

desconheço também. Eu acredito que seja valores passíveis de negociação. Palavra 

vereador Lol{c1.dQfà: Você vendo tudo isso há anos, já fazendo essas avaliações, quando você 

viu algo desse porte, acredito que você nunca tinha visto antes, algum momento assim que 

você e seu companheiro de serviço pensou: "Meu, nunca tinha visto isto antes, é muito imóvel 

para comprar, para desapropriar, em muito pouco tempo". Você já tinha visto isso antes, você 

pensou alguma coisa assim na sua mente, falou, "meu, é estranho demais isso", chegou a 

passar isso em sua cabeça? Com certeza, né, a gente viu também o montante, né, eu não 

sabia da verba que tinha vindo, mas enfim, meu, nossa, mais agora chegou outro, é 

claro, né, que a gente vê, mas ao mesmo tempo a gente pensava: "meu, se ela não 

usar, a prefeita no caso, se ela não usar essa verba assim, acho que vai ser pior ainda", 

até questionava, perguntava isso, porque, realmente, assusta! Nesses oito anos eu não 

fiz avaliação, assim, praticamente no mesmo processo aqui, embora sejam processos 

diferentes, são as mesmas finalidades de desapropriação, mas se somar tudo vai dar 

um montante muito ... isso aqui é ínfimo perto de tudo o que a gente já fez, né? E além 

de judiciais, que também extrapolam em muito o valor dessas aqui que estão sendo 

analisadas. Palavra yef'ª'ª-QQ/' r~ls1'tor; Em 2019, acho que teve uma avaliação daquele prédio 

da Editora Alto Astral. Foi o senhor que fez o laudo? Foi! Não lembro o valor agora, mas 
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foi. Mas o método.... Foi a mesma coisa, o mesmo método. Qonsiéleraçi>ês finais do 

depoente: Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, porque quando a gente vê só os 

dados, os números, às vezes não entende muito de onde saiu, é estranho, né, é 

interessante a gente trocar essa ideia. Alguns vereadores eu puder conhecer lá na 

Secretaria de Educação, outros não compareceram, então estou conhecendo agora, um 

prazer estar aqui com vocês e eu gostaria de ficar à disposição mesmo, para eventuais 

dúvidas e se a gente quiser destrinchar, sentar, e analisar laudo por laudo, avaliação 

por avaliação, se tiver algum problema, explicar o método, realmente eu queria 

apresentar uma coisa, eu não fazia ideia de como seria, então, foi por isso que fiz esse 

slide mas eu espero, sei lá, por ora ter suprido qualquer dúvida. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
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FERNANDO BORGES DE CAMARGO 

Servidor Público - Engenheiro Civil -
Divisão de Apoio Administrativo -
Secretaria Municipal de Educação 

Inicialmente fez a seguinte apresentação: Eu trabalho na Secretaria da Educação, na divisão 

de apoio administrativo, na seção de manutenção dos bens próprios, da secretaria. Nesses 

processos de desapropriação da secretaria, eu não tive nenhuma participação de avaliação, 

essas coisas. Mas, estamos aqui! Palavra ll.~refil]~Qf J~léjltor} Fernando, esclarece um 

pouquinho mais para gente quais que são suas atividades na Secretaria da Educação. Eu 

faço a parte de gestão dos processos de construção e na parte de manutenção, a gente 

faz as vistorias nas escolas, para ajudar as equipes a fazer as correções e preparar 

licitações, comumente coisas menores, né? Quando as licitações são grandes, aí a 

Secretaria de Obras vai nos dar o apoio, mas quando são obras pequenas, a gente faz 

por lá, com nossa equipe e monta alguma licitação para contratar empresa, é mais ou 

menos isso que faço por lá. Há um laudo, aliás, vários laudos no processo, indicando a 

situação das escolas, algumas escolas precárias, escolas novas às vezes com problemas, 

foram feitas algumas diligências por esses vereadores que constataram a necessidade de 

reformas. É da sua ciência a realidade desses próprios, desses imóveis da Secretaria da 

Educação? Então, eu faço várias visitas em vários imóveis da secretaria, assim, eu não 
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sei qual que o senhor está dizendo, mas em vários eu faço vistoria, para saber qual a 

situação, o que precisa ser feito, às vezes tem que trocar telhado, coisa assim. No geral, 

nós podemos dizer que os prédios das escolas estão em perfeito estado? Não! Todos 

carecem de manutenção. E quando envolve telhado, alguma coisa, é um pouco 

complicado porque teria que tirar os alunos, às vezes é demorado. A gente está 

preparando alguma coisa lá nesse sentido de telhado, né? Nós temos também 

avaliações dos reservatórios, nós montamos uma licitação para reforma dos 

reservatórios e a gente teve algum problema na licitação e a gente está revendo agora, 

mas assim, quase todas as escolas carecem de manutenção. Nós temos uma equipe 

muito reduzida lá na Educação para dar manutenção nos prédios, então nós estamos 

analisando para abrir ATAS, né, para conseguir dar essa manutenção mais rápida nas 

escolas. O senhor conseguiria citar quais são os piores imóveis que ... ou que mais 

necessitariam de reforma? Ah ... de cabeça, eu não vim preparado assim para passar para 

o senhor. O senhor tem ideia, ou, do processo que já existe para licitação, para reforma 

desses prédios? Quanto que custaria para reformar esses prédios? Porque já deve ter 

processo em andamento, né? Então, nós temos alguns processos de reforma e eles 

ainda não foram finalizados essa parte de orçamento, ainda está na parte de 

adequação, porque esses imóveis que tinham maiores problemas, a gente já optou por 

já estar adequando o prédio à necessidade, porque às vezes, por exemplo, o refeitório, 

né, geralmente essas escolas que são antigas, o refeitório precisa ser alterado para ser 

fechado, né, porque é aberto, e aí que a gente aproveita e muda algumas coisas que 

não estão mais adequadas, tem vários processos nesse sentido que ainda não foi feita 

a ... nem os projetos complementares foram feitos ainda, eles estão encaminhando a 

parte de anteprojeto e desenvolvendo aí a parte de arquitetura para depois contratar os 

complementares. A gente não tem uma avaliação desses imóveis. Os imóveis que foram 

desapropriados, o senhor chegou a visitá-los? Então, esse prédio na Cussy Júnior, na 

época que ele foi alugado, eu estive lá e esse do Staff também, onde está a Secretaria 

da Educação, eu tive lá também na época que a gente já ia ocupar o prédio para estar 

orientando nossa equipe lá, o que dava para gente fazer com nosso pessoal, para que a 

gente pudesse fazer a mudança. Qual que é o cargo do senhor mesmo? Eu sou 

engenheiro civil. Quem que é o responsável, é .... o senhor exerce alguma chefia? Quem 

que está hierarquicamente superior ao senhor? É .... na divisão administrativa é a Julia. O 

cargo dela qual é? Ela é diretora ali do setor e logo abaixo dela é a Giovana Querubim, 

né, que são acima de mim. O cargo da Giovana qual que é? Ela ... puxa, não me lembro 
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agora. Mas a função do senhor é fazer essa avaliação da necessidade de reformas, de 

aquisições, de compras? É isso que eu entendi a sua .... Sim, sim, eu faço a gestão também 

da parte das obras que estão acontecendo, então acompanho as medições, o 

andamento ... a gente vê com a parte financeiro o empenho, o valor que vai pagar, a 

sequência, quantos por cento já foi executada. Mas a análise, por exemplo, dos imóveis a 

gente já tem. Vamos supor que tem uma escola lá, que ela está com o telhado que está com 

infiltração, está caindo, está chovendo, é o senhor que vai lá e verifica .... É eu vou lá e 

geralmente o problema de calha, telhado, a gente entra lá e vê o que precisa fazer .... 

E. ... fora o senhor, tem mais alguma outra pessoa na mesma função? Então, o Glauber, ele 

também ele é diretor também e me auxilia também com a parte dos funcionários, né .... 

Mas na Diretoria, né? Fora cargo de direção, é .... O Glauber é chefe do setor. Chefe! O 

senhor não tem nenhum cargo de chefia, de direção, nem nada? Não. Certo. Durante o ano 

passado, eu vou ser bem específico, está? Em abril, já foi apontado pelo Secretário de 

Finanças, que teria um superávit financeiro no município e que teria uma sobra de dinheiro do 

FUNDES. O que que acontece? Desde junho nós temos informações processuais pelo 

interesse em aquisição de imóveis. Pelo que o senhor disse, tem várias escolas que 

precisavam de reforma, de adaptações. O senhor está há quantos anos na Prefeitura? Há 03 

(três) anos. O senhor como técnico. Eu vou pedir uma informação técnica e não subjetiva. O 

senhor como técnico, pelo interesse público, seria melhor fazer as reformas ou adquirir novos 

prédios? Então, a .... esse processo de reforma ele é um pouco demorado. Se o senhor 

conseguir comprar um prédio que tenha que fazer poucas adequações, pode ser mais 

interessante. Mas o senhor não chegou a fazer essas averiguações nos prédios comprados? 

Não. Então o senhor não consegue dizer se esses prédios estariam aptos a receberem 

alunos, a funcionar? É.... não, não fui chamado para fazer essas avaliações nesses 

prédios. Eu posso concluir que um imóvel que está deteriorado, com o telhado quebrado, 

que está com goteira ... que se não fizer a reforma, vai piorar a situação dele? Vai. Vai piorar! 

É uma conclusão lógica! Sim. Diante disso, o que seria então, tecnicamente, em defesa do 

patrimônio público, comprar imóveis ou reformar esses. Deixa à parte, de lado, até porque 

não é essa função do senhor, a questão da pressa, que tinha que usar o dinheiro, eu quero 

uma resposta técnica. O senhor tem um imóvel aonde ele está com goteira, aonde ele está 

chovendo dentro, aonde ele está deteriorado e precisa de reforma. É ..... Tecnicamente, é 

melhor a gente consertar ou comprar um imóvel usado? Ah, a gente não separa as coisas. 

O processo de reforma já foi dado início e é um processo demorado e já estamos 

tomando as providências para que possa se contratar uma empresa, contratar os 
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projetos complementares e executar esse serviço. É que no caso de compra do imóvel, 

não, não há um entendimento. Se você comprar um imóvel que tem que fazer poucas 

adequações, pode ser mais rápido do que a reforma de algumas escolas. Eu não estou 

tirando a reforma das escolas, esse processo de reforma das escolas já está em 

andamento, com adequação dos anteprojetos, com o estudo de cada escola, o que que 

cada escola precisa, já está sendo feito esse estudo. Quantas escolas estão com 

processo de reforma de licitação? Nesse processo de anteprojeto, eu não tenho aqui a 

lista das escolas, mas .... Mais ou menos .... A gente tem umas 7, 8 escolas que estão 

nesse processo. E ano passado, durante a pandemia, esse processo ele tramitou ou ele 

ficou parado? Tramitou. Esse processo, alguns deles, já foram feitos estudos 

preliminares e foram encaminhados para Secretaria de Obras, para estar fazendo os 

projetos arquitetônicos para aprovação nos órgãos e depois disso a contratação dos 

projetos complementares. Por enquanto satisfeito, presidente. Palavra vere~gqra Chiara: 

Bom dia. É, vou fazer algumas perguntas bem objetivas, são situações que eu tenho bastante 

dúvidas, né? É, o senhor está na Secretaria há quanto tempo? 3 anos. É .... esse cargo não 

tinha na Secretaria anteriormente, né? É recente, né? Não! É recente. O senhor que está 

implantando o serviço, na verdade, o serviço dentro da Secretaria. É isso, né? É, a gente .... 

Quando eu entrei, tínhamos uma ATA lá para manutenção. Mas, na época, o pessoal 

entendia que não podia ser usado daquela forma, né? Teve algumas mudanças na lei e 

a gente está tentando adequar para que a gente consiga estar usando as ATAs. Hum. 

Teve essa mudança na Lei 8666 para essa nova agora, então a gente está analisando 

para ver o que que dá, o que seria, o que possa ser usado, né? Hum. É .... o senhor tem 

conhecimento da Lei que foi aprovada aqui na Cãmara sobre manutenção dos prédios 

escolares periodicamente? Acho que o senhor participou, inclusive. O senhor conhece? Já 

ouvi falar, mas.... Essa lei foi de minha autoria, foi entregue na mão da Secretária. 

professora Maria do Carmo, e .... parece que há realmente um conhecimento muito grande 

sobre essa Lei e o descumprimento dela, então, acho que seria importante dar uma 

olhadinha, mais especificamente sobre manutenção dos prédios. Eu gostaria de entender o 

seguinte: especificamente sobre os nossos processos aqui da CEI, é .... prédios escolares, 

então nós temos a creche aqui da Gasparzinho, nós temos a Waldomiro Fantini, que está 

aqui, né .... Cussy Júnior, né? Isso! E nós temos a Dirce que está lá no antigo prédio do 

Guedes de Azevedo .... Guedes de Azevedo .... Isso! Nesses três prédios escolares, o senhor 

esteve presente, avaliando, se realmente estava adequado para o atendimento, aquilo que se 

propuseram então, creche, educação, ensino fundamental, avaliando as condições de prédio, 
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acessibilidade, cobertura de área externa ou de acesso, área para recreação, área para 

atividade física, área para merenda, acessos internos dentro da escola, playground, o senhor 

esteve nesses três prédios avaliando se a aquisição atendia a esses requisitos que são 

básicos pra um escola funcionar? Então, no momento da decisão da compra eu não 

estive, mas eu estive posterior para tentar ajudar na parte de adequação .... Hum ... de 

algumas coisas. E o senhor encontrou os problemas que nós encontramos também nas 

diligências, com certeza, né? Então, por exemplo, o prédio do Guedes de Azevedo, embora 

tenha funcionado por anos uma escola ali, ele não tem acessibilidade nenhuma, né? É 

verdade. Não tem rampa, não tem elevador .... Houve problema lá com o espaço da 

merenda, o playground tinha sido tirado, não tem a quadra porque não foi solicitada nem a 

avaliação .... nem a avaliação, hoje nós descobrimos que nem a avaliação foi solicitada, né? A 

quadra tem... porque as crianças elas não fazem esporte, elas fazem jogos e 

recreações, né, então eles não precisam de uma quadra assim para praticar esportes, 

mas ... eu vejo ali que tem um outro problema, não sei se foi isso, mas as crianças têm 

que atravessar a rua para chegar na quadra. Eu acredito que não é muito interessante 

essa questão, é um pouco perigoso para criança pequena, né? Mas você tem razão, 

faltou acessibilidade, hoje em dia para você aprovar um projeto, o pátio, o refeitório, o 

refeitório tem que ser fechado e ali faltou algumas adequações sim, agora vai ter que 

passar por isso. Eu não vi nesses prédios nada que indicasse que eles tenham AVCB. Eu 

não vi extintores, esse tipo de avaliação também é feito pelo senhor quando vai olhar um 

prédio, onde vai ter crianças? Sim! Inclusive a gente abriu uma licitação, a gente dividiu 

em quatro partes e nós já demos início em duas, uma já deu início na execução dos 

projetos de AVCB, então quase todos os prédios da Educação vão ser feito esses 

projetos de acessibilidade, bombeiro e de descarga atmosférica, que está um pouco 

relacionada com a questão do bombeiro. Quase todas as escolas. A gente vai fazer 

para todas, vai se dar uma sequência de estar fazendo manutenção nesse sentido ... 

Hum .... Mas nesse caso tem questão de acessibilidade, tudo. Quase todas as escolas 

têm que se adequar em relação à acessibilidade. E no caso do Almoxarifado? Porque a 

gente fica preocupado, porque são espaços que se há um foco de incêndio ali, vira uma 

catástrofe, né? Ali existe AVCB para o prédio que foi adquirido para o Almoxarifado? Então, 

quando se trata de aluguel, o proprietário do imóvel se responsabiliza pelo AVCB, 

então, por exemplo, esse prédio que era Almoxarifado, ele tinha sido alugado, né, 

agora vai partir para compra. Que nem aquele prédio onde era sede da Secretaria, ali 

também, era o proprietário que verificava a questão do AVCB. Então, fica o aluguel, só 
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é liberado com esse documento. É assim que funcionava, que funciona, né? Então, é .... 

no caso dessas três escolas, vamos colocar aqui, a Gasparzinho já estava alugada e foi 

desapropriada. Aqui onde era o Objetivo, aqui subindo a Gerson, também estava alugado, o 

prédio e foi desapropriado. Só mesmo onde está a Dirce agora que é onde funcionava a 

escola Guedes de Azevedo é que não estava alugada, né? Então, é .... essas situações de 

para locação, no caso, era de responsabilidade do proprietário do imóvel, mas, a partir do 

momento que virou uma compra, então aí teria que ser feita avaliação da Prefeitura para 

saber se existe ou não condição para fazer a adequação, passa a ser responsabilidade da 

Prefeitura agora! Sim! Daqui para frente a Prefeitura vai ter que estar renovando o AVCB 

e adequando alguma coisa que seja necessário. Como que a gente resolve o problema lá 

do Guedes de Azevedo? Então, é, vai ter que fazer um projeto do Corpo de Bombeiros 

para ver quais as necessidades com o Corpo de Bombeiros de acessibilidade também, 

um elevador ou alguma coisa assim para ter acesso, tem de se fazer o projeto. E isso 

demora, né? Demora. É .... Palavra IZ~ruelã1íll: É .... pelo que eu estou entendendo, ele 

não foi acionado antes da .... da compra? Para apontar essas questões? Porque foi comprado 

com urgência, né? Palavra ~(~c;tw,:gjiã"l Não, ele não .... o senhor disse que não fez 

visita aos prédios, né? O senhor tomou conhecimento dessas aquisições em que momento? 

Depois que foi desapropriado? Então, esse ... esse prédio do Guedes de Azevedo, eu fui 

depois que já tinha sido comprado, eu estava vendo algumas questões da cozinha e 

alguma coisa assim para ver se com o nosso pessoal a gente conseguia fazer ou qual 

era a forma de contratação ali. Foi, foi depois também, não foi antes, não fui chamado 

antes. Quando que, depois quando que .... o senhor, lembra se foi esse ano, se foi ano 

passado que mês que o senhor foi? Acho que na Guedes de Azevedo foi esse ano que eu 

fui. Esse ano? Então o senhor não participou do processo de aquisição de nenhum dos 

imóveis. Não, não participei. Tá! Então o senhor não teve contato com a diretora, por 

exemplo, que está na escola aqui, para saber se aquele prédio seria interessante de ser 

adquirido? Não, eu fui depois, para acertar questão de piso que estava quebrado, 

ventilador, a cozinha dela .... Esse ano também .... É! Depois que já tinha sido negociado. 

Palavra do vereador Sérgio Brum: Então essa função que o senhor exerce já tem três anos? 

Três anos. Na Secretaria de Educação, certo? E esses três anos, você consegue assim, é .... 

ter um diagnóstico do que é necessário, o que precisa ser feito, sabendo das demandas que 

tem na .... nos prédios da Educação? Não tenho isso aqui de cabeça para você, não tenho 

o nome das escolas, mas analisamos as escolas que tinham mais necessidades, eram 

mais urgentes, né? E aí nessas que eram mais urgentes, além de fazer só aquilo que 
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era mais urgente, a gente optou por estar fazendo uma adequação na parte de 

arquitetura. Então foi feito um estudo prévio, e agora alguns já foram encaminhados 

para a Secretaria de Obras para fazer o projeto para aprovação desses projetos, 

posterior a isso serão contratados os complementares.... e nós fizemos algumas 

licitações e no Geraldo Aroni, que tinha aquela quadra que estava interditada, nós 

fizemos uma licitação; aquela do Octávio Rasi, da Portal Roldan, que tinha um 

problema na laje, nós fizemos uma licitação ali também, já fizemos uma reforma que 

estava também com problema, estava sendo impedido de usar o refeitório lá, né, 

algumas coisas nesse sentido. E a gente faz a parte de gestão dessas obras que estão 

acontecendo, né? Ê, eu pergunto porque o senhor disse agora mesmo, a anterior, que o 

senhor fez visita em dois prédios: a Staff e da Cussy Júnior. Da Cussy Júnior .... Dessas 

visitas aí, o senhor tinha ciência se esses imóveis seriam comprados ou desapropriados? Ê, 

da Cussy Júnior, é .... eu não sabia que eles iam fazer a compra do imóvel. Nós fomos 

para adequar porque a parte de ventilador, piso que estava soltando, os pisos, né, a 

cozinha, alguma coisa, eu fui chamado lá para ver essas questões, mas não sabia da 

compra. Que nem no prédio da Staff a gente, já estava mais ou menos certa a compra, 

já tinha ... no meu entendimento, já tinha acontecido, a gente foi lá para ver a questão 

de mudança da nossa sede para lá .... Ê essa pergunta eu ia fazer agora, se o senhor tinha 

a .... estava com ciência que a Secretaria da Educação ia ser lá, com a finalidade .... É, foi 

com esse objetivo que eu fui fazer visita. Quando ainda ao prédio da Staff, né, é .... o posto 

de gasolina próximo da Staff foi considerado pelo senhor na vistoria ou não? É .... me foi 

solicitado para ver a proximidade. Isso. Que tinha uma questão que as escolas não 

podem ficar a uma distância de 50 metros de um posto de gasolina. E eu fui solicitado 

para fazer essa medida, essa conferência. E ele estava muito próximo do prédio, né, 

acho que ele está a 15 metros da cerca de divisa ali, não pode ser usado para escola 

ali. E depois dessa compra, tendo essa consciência, que foi mudado para .... Eu acredito que 

sim. No momento eu só fui chamado lá porque eles queriam conferir essa distância, né, 

e .... eles não me passaram o que era, o que eles queriam com essa informação. Mas é, 

foi referente a respeito dessa lei, que tinha uma lei de 50 metros que não podia ser 

escola, então acredito que eles usaram isso para tomar uma decisão, que o prédio não 

podia ser usado para escola, só podia ser usado para outra finalidade. Palavra ltl;)reador 

relator: Essa questão, por exemplo, de distância do prédio que fosse posto de gasolina, da 

viabilidade é .... técnica, ali, se vai caber, se vai ser necessária ou útil ou não, é você quem 

faz? Não. Eu não fui chamado para fazer essa análise para eles. Não, o senhor não foi 
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chamado, mas compete ao seu ... à sua função? Eu vou dar um exemplo: o senhor tem é 

ciência que no prédio da Staff tinha estande de tiro ... Sim ... O senhor sabe se tinha que fazer 

uma desinfecção desse local antes de ser feita a mudança da Secretaria? É, não analisei 

essa questão. Mas competiria ao senhor? Ao seu... à sua função? Se tivesse me 

solicitado, pode ser que sim, né, mas eu não fui chamado para fazer isso. Na Secretaria 

teria outro servidor a quem competiria fazer esse tipo de análise? É .... eu acredito que a 

arquiteta Ludmilla fez uma vistoria no prédio e também já apontou a questão do posto 

de gasolina no relatório. Mas a questão, então, da desinfecção ... da questão de chumbo, 

ninguém comentou com o senhor? A desinfecção do estande de tiro ninguém fez e eu 

também não tenho condições de analisar isso para ver se isso está contaminando ou 

não, não tenho o .... O apontamento da legislação não competiria ao senhor, à sua função? 

É, eu não consigo informar o senhor se ali contaminaria alguém, não tenho, acho que 

teria que ter sido feito uma análise do local. Mas assim, por exemplo, se tem óbice na 

legislação federal que pede que teria que fazer, óbvio, o senhor não vai saber se está 

infectado ou não, aí precisaria de uma perícia, mas se existe uma lei, por exemplo, que 

proíbe, que tem algumas exigências em relação a descontaminação, caberia ao senhor fazer 

esse apontamento? Eu poderia ajudar a procurar essa lei sim, mas não tive contato, não 

procurei. No imóvel da Minas Gerais, onde é o galpão, atrás da Justiça do Trabalho, o 

senhor chegou a fazer algum levantamento ... o senhor já disse alguns imóveis que foram, 

mas só para constatar, para gente deixar aqui cravado. O senhor chegou a fazer o 

levantamento da situação do telhado daquele imóvel ou se daria para entrar caminhão 

naquele .... Não, eu não fui fazer visita nesse imóvel. Não te solicitaram, não te pediram? 

Não. Não me solicitaram. Certo. O senhor foi acionado para fazer algum tipo de reforma ou 

adequação nos prédios que foram adquiridos, foram desapropriados pela Prefeitura? 

Chegaram a passar para o senhor "ó, tem que reformar, tem que fazer alguma coisa, levanta 

para gente o que tem que fazer". Chegaram a fazer esse pedido para o senhor? Não. É, eu 

só fui nesse do Staff e nesse onde está o Waldomiro Fantini da Cussy Júnior, né, fazer 

algumas adequações, mas coisas simples, era a respeito das divisórias, dos 

ventiladores, piso, ... Só da Staff e da Cussy? Sim! O senhor disse que está há 3 anos na 

Prefeitura fazendo essa função. Sim. O senhor já participou de algum processo de 

desapropriação? Não. Compra e Venda? Não. Palavra kfàe~~.~ií.ra- Çl;li~~a: É eu fiquei em 

dúvida aqui com as perguntas do vereador Serginho. É .... é que o senhor disse que conheceu 

os imóveis após a aquisição. Aí na Staff foi solicitada uma medição e o senhor que fez a 

medição. É, eu não entrei no imóvel. Eu vi a distância do posto de gasolina até a cerca. 
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Certo. Mas eu não tive acesso dentro do prédio. Ah, ok, era uma medição externa. Eles 

queriam saber "qual é a distância do posto de gasolina ou ali onde é o reservatório de 

combustível até a divisa?". Aí eu peguei e fiz a medida mais próxima. Ah, ok, entendi. 

Foi isso que eu fui fazer. Então o senhor não esteve no prédio antes da aquisição? Não, é, 

eles só queriam averiguar essa distância e eu no momento não sabia qual era o motivo. 

Humm .... Então eu passei a medida só para eles .... E aqui na Waldomiro o senhor foi lá ver 

a questão do piso, adequações e tal. E isso foi antes da aquisição ou foi esse ano agora, 

depois da aquisição? É .... essas adequações foram antes, porque era na época que 

estava sendo alugado o prédio. Ele não estava ainda nessa parte de compra. Certo. Foi 

na época da locação do imóvel. E depois de alugado o senhor não esteve mais lá, não teve 

contato com a diretora, não houve nenhuma conversa sobre estar adequado para uma 

possível aquisição por parte da Secretaria, se o prédio estava atendendo adequadamente ao 

Ensino Fundamental, nada disso? Não. Não? É, o senhor entende assim que depois dessas 

aquisições, estamos falando de vários imóveis né? É .... o senhor será chamado em todos 

eles para fazer avaliação das adequações necessárias? Provavelmente, nós vamos ter que 

fazer esses projetos que a gente já tinha dividido em 4 grupos, né, a gente precisa 

acertar ainda esses dois grupos que não fechou a licitação, para estar adequando 

esses prédios, na parte de acessibilidade, bombeiro .... talvez a gente tenha que fazer 

uma mudança aí na nossa previsão aí para adequar esses prédios também. É, o senhor 

e a arquiteta Ludmilla trabalham em ... parceria, vamos dizer assim? Sim. O processo que 

passa por um, passa pelo outro, também? Ou não? Não. Algumas coisas a Ludmilla faz, 

por exemplo, quando é a adequação dessa parte de arquitetura, né, esses estudos 

preliminares é ela quem faz, para estar acertando o refeitório e as salas de aula, o 

tamanho adequado que é de acordo com as legislações, né .... Geralmente a Ludmilla é 

quem faz essa adequação. Foram adquiridos dois terrenos, bem no final da Bernardino de 

Campos, esquina com a Maria Ranieri. Um terreno seria para construção de uma creche e 

outro para uma escola de Ensino Fundamental para atender aquela região. Esses terrenos 

estão a 18 quadras de um terreno, porque hoje é um terreno, onde existia ali uma escola 

chamada Aparecida Pereira Pezzatto, que foi durante algum tempo tendo problemas até que 

chegou, o momento que estaria condenada e teria que demolir e construir novamente. Hoje é 

um terreno. E as crianças estão numa casa adaptada, que o senhor deve sabe que também 

tem ali é .... as situações que não são as mais adequadas para as crianças estarem sendo 

atendidas na Educação Infantil, na creche, porém, é .... esse processo de construção, talvez a 

gente tivesse ali a possibilidade de ter um prédio que atendesse a demanda daquela região 
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no momento e não houvesse a necessidade de adquirir mais terrenos que terão que ser 

construídos. Então, assim, momentaneamente existia uma urgência, a gente se questiona, 

existia uma urgência de aquisição desses dois terrenos que estão judicializados, que não 

houve negociação, que não foram comprados, não veio pra Câmara para gente discutir, pois 

simplesmente desapropriaram, né? Eu pergunto paro senhor: essa escola que precisa ser 

reconstruída. o processo dela hoje está em que estágio? É, essa escola já foi feita os 

projetos de arquitetura, já foram aprovados os DAP, Vigilância Sanitária, e foram feitos 

também os projetos complementares, orçamento, de .... já está pronto dessa escola e 

ela foi encaminhada para licitação e eu não sei agora que pé que está nessa parte aí 

da ... parece que eles tinham acertado alguma coisa de convênio com essa escola e não 

teve uma resposta do convênio, parece que eles estavam aguardando essa situação 

para licitar porque aí teria uma parte da verba que seria do governo, uma parte da 

Prefeitura, então eles estão nessa fase aí de definir essa situação, mas o projeto já está 

feito dessa escola, os complementares já aprovados ... Agora com questão a novas 

escolas, temos a necessidade sim de construir novas escolas e mais do que duas, né, 

acredito que temos que ter mais 10 escolas para atender à necessidade. Não, sem 

dúvida, né, é que a gente olha a localização, então quando a gente fala 18 quadras de uma 

outra que está também a menos de 1 quilômetro de uma outra creche, que está a ... menos de 

2 quilômetros de uma outra creche, a gente entende a necessidade, mas a localização 

também é muito importante, né, que dependendo da localização, os pais tem que caminhar 

longas distâncias pra levar crianças muito pequenas, já que não há a opção de transporte 

sendo ofertada para essa faixa etária, né, então essa é uma preocupação, são dois terremos, 

um é para o Fundamental, que eu sei que aquela região tem uma demanda, principalmente 

para o período integral, né, e outra infantil, que a gente tem essa escola para ser 

reconstruída, né, então essa é uma questão que sempre fica aqui né, assim, a dúvida. Porém, 

é .... eu acho que além da Aparecida Pereira Pezzatto, que precisa da reconstrução, agora 

nós temos mais dois terrenos que precisa da construção de escola. Então, esses dois 

projetos de construção de escola já foram encaminhados para o senhor a necessidade de se 

elaborar o projeto arquitetônico e tudo mais, para uma é .... futura licitação? Então, esses 

projetos provavelmente a Ludmilla que vai estar decidindo com estudo prévio, né, 

fazendo o anteprojeto dessas áreas. E eu acredito que ela não começou a trabalhar 

com essas duas áreas ainda. A indicação destes terrenos não passou então pelo senhor? A 

indicação desses dois terrenos para construção de escolas, em função da demanda que 

existe ali naquela região? É, não passou por mim, mas a .... nós temos uma Central de 
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Matrícula. A Central de Matrícula, ela aponta para a Secretária aonde seria interessante 

a compra dos terrenos. Eu, mas eu não tive participação aí. Então quem buscou por 

esses terrenos, na verdade, não foi o seu departamento? Não. Mas quando a gente precisa, 

a gente pede informação na Central de Vagas e aí ele fala "olha, nesse bairro, nesse, 

tem muita procura, seria interessante comprar um terreno aqui". A Waldomiro Fantini, 

nós estivemos lá, né, fazendo visita na obra. Waldomiro Fantini. Tivemos reunião lá, 

Secretaria de Obras, Planejamento, Educação ... e nós conversamos com a construtora e aí 

nós percebemos que há uma dificuldade muito grande que não é uma dificuldade específica 

da Secretaria da Educação, mas de obras em Bauru, o senhor como engenheiro entende 

melhor do que eu dessa situação, de que a construtora começa a obra e aí adequações e 

projetos são solicitados, a construtora mesma faz a adequação e aí vai para Secretaria de 

Obras que não consegue uma aprovação rápida das adequações, e aí se começa na 

morosidade da obra e a construtora perde o interesse inclusive de concluir porque a 

construtora recebe pela medição. Se a medição é muito pequena, ela tem uma equipe de 

outra cidade aqui em Bauru, ela vem com uma equipe de outra cidade e se instala aqui em 

Bauru, e aí ela arca com os custos dessa equipe que está aqui em Bauru, não recebe da 

Prefeitura porque a medição é muito pequena, nem cobre muitas vezes o custo, como é o 

caso da Waldomiro Fantini, só que não abandonaram a obra porque eles não têm é .... 

histórico de abandono de obras. Eles querem entregar, eles têm reputação, mas relataram 

uma dificuldade que não é da Secretaria da Educação, mas de Obras em Bauru, que muito 

nos preocupou e tenho certeza que preocupa também a Secretaria de Obras, no sentido de 

ampliar a equipe, de ter mais engenheiros que possam estar fazendo as medições, os 

acompanhamentos, as adequações e as aprovações para que as obras não fiquem é .... tão 

demoradas e as construtoras acabem abandonando as obras aqui na cidade. De qualquer 

forma, a Waldomiro Fantini, ela teria conclusão das suas obras agora no meio do ano, né, 

começou no meio do ano passado e teria sua conclusão agora no meio deste ano. O senhor 

tem acompanhado, né, o senhor que acompanha as medições e as obras? O senhor sabe me 

dizer dessa previsão que seria para o meio do ano, para quando foi agora? Previsão de 

conclusão das obras da Waldomiro Fantini? Vichi... você me pegou de surpresa. Deixa eu 

ver se tenho alguma coisa anotado aqui. ( ... ). Eu não trouxe aqui. Eu faço um relatório 

das escolas, né, o tanto que foi executado, a previsão dos contratos, eu posso 

providenciar isso para você, mas eu sei que ali aconteceram alguns problemas, foram 

abrir ... , tem um prédio novo, ali é reforma e ampliação, quando foi fazer o prédio novo, 

uma das brocas pegou a rede de alimentação da escola, então isso vai acarretando 



12 

aditivos, então vai ter que fazer toda a entrada de energia, mais para frente 

descobriram alguns pilares com concreto fraco, então esses pilares tiveram que ser 

demolidos e reconstruídos, então isso gera aditivo. Geralmente, obra que é reforma e 

ampliação, acontece muito disso, de coisas que não eram previsíveis e acabam 

acontecendo e às vezes demanda até de projeto que nem da parte elétrica, demanda de 

um projeto para estar fazendo readequação e dessa parte de estrutura que não se 

previu antes, que estava fraco e tem que se fazer projeto para estar adequando esses 

pilares, essa situação. Em alguns pontos lá aconteceu isso e estar passando por 

aditivo, né, e vai se acertar. É, nós ouvimos outras situações lá também, referente ao 

telhado, que é o telhado da ampliação, um telhado novo que também causou a demora na 

aprovação da adequação que seria feita ao projeto original, né, mas assim, a preocupação 

não é em relação a pontos específicos da obra, é realmente a conclusão, já que as crianças, 

elas são transportadas por longas distâncias, por longo tempo, e acabam sendo prejudicadas 

em termos de conteúdo, são crianças de Ensino Fundamental pós-pandemia, então, já tem 

toda a deficiência da pandemia aliada a perda de tempo, porquê de nada nada, a criança fica 

1 hora em transporte, dentro desse período que estaria em sala de aula, dentro da escola. 

Então, nossa preocupação é quando há uma aquisição, de um prédio assim, mais central, 

para ser um "prédio curinga" para atender as escolas em reforma, que até aí eu acho 

bastante interessante. Mas é importante que haja um comprometimento com o tempo que 

essas crianças estarão sendo transferidas para essa outra unidade. Então eu acho que os 

pais entendem, compreendem a necessidade da reforma, mas não pode ser ad etemum 

como virou a Santa Maria ... não pode ser como a Aparecida Pereira Pezzatto ... Vera Lúcia 

Cury Savi. .. são situações que vão se agravando e parece que a escola sucumbe, ela deixa 

de existir. A Dirce também é outro problema, mas me preocupa muito essa questão, a escola 

não está paralisada, ela ainda está em reforma, quando que essa escola será entregue? Não 

é? E a Dirce? Em que situação está? É outrá pergunta que eu gostaria de fazer a respeito de 

reforma e construção. Sim, a do Waldomiro tem essa questão do telhado também. Estava 

previsto para trocar só o ripamento, onde apoia as telhas. E aí depois percebeu que a 

estrutura das treliças também, que vence o vão maior, né, precisariam ser trocadas, 

então isso agravou. Era uma coisa que não era prevista e realmente isso vai mexer no 

cronograma da obra, né, reforma infelizmente tem essas coisas, você não consegue 

prever tudo que vai acontecer numa reforma, aí você começa a fazer e se depara com 

um problema. Mas, assim, a gente vai ver, provavelmente já devem ter dimensionado 

uma data, e isso eu posso te passar depois. Com relação a Dirce a empresa foi 
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atrasando as medições, é ... tiveram lá alguns aditivos e alguns problemas na hora de 

locar a fundação que, na hora de abrir a broca estava muito próxima da ... de um bloco 

lá e talvez e teve que alterar alguma coisa da fundação, do posicionamento das 

estacas, né, mas, assim, não foi nada assim que era para atrapalhar a obra, eu acredito 

que ali no Dirce foi a empresa mesmo, foi cobrada, foi notificada várias vezes, e ela não 

desenvolveu um trabalho como deveria ter sido feito e ela foi sendo notificada e 

chegou uma hora que ela pediu um aditivo e a Secretaria disse assim "olha, não dá 

mais, é melhor contratar outra empresa e finalizar esse contrato, porque se ela 

continuar como está indo, vai demorar muito". Então aí parou, está sendo feito uma 

avaliação do que ela fez e o que falta para acabar e nisso a gente entrou em contato 

com Departamento Jurídico, se precisaria de uma perícia para fazer isso, para ter esse 

poder judicial até, se a empresa entrar com uma ação contra a Prefeitura, do que ela 

fez, e .... aí o Promotor disse que é necessário a perícia, mas para que se contrate uma 

nova empresa não depende da pericia, pode ser feito com os funcionários da Prefeitura 

mesmo. Então, criamos um outro processo e caminhamos nessa direção, então os 

fiscais da Obras fizeram já essa avaliação do que foi feito e do que falta fazer e o 

Departamento de Ensino Fundamental, na questão do Dirce, pediu para fazer algumas 

adequações na parte de projeto ali também, então a gente teve que voltar um pouco na 

parte de projeto, para adequar as adequações que eles viram, que eles gostariam que 

se fizesse para atender as necessidades deles, ah, do Departamento Fundamental que 

é coisa relacionada a cobrança que eles tem também, de... salas de laboratório, 

algumas coisas assim que não estava previsto no projeto inicial e eles pediram para 

adequar para atender as necessidades deles. Então, nesta questão do Dirce, além 

dessa questão de você ver o que falta para acabar, ele vai passar também por uma 

alteração de projeto ali para estar adequando às necessidades do Ensino Fundamental. 

Sem previsão, então, de conclusão de obras, né? É, essa aí eu não tenho previsão e ..... 

Então vamos esperar que as crianças do Dirce fiquem no Guedes de Azevedo por um longo 

período de tempo, o que torna mais urgente as adequações de acessibilidade, de segurança, 

né, bombeiros, para que as crianças realmente estejam bastante seguras. É, uma outra 

situação é a Gasparzinho, né? Ela estava bem aqui no centro da cidade, do lado ali do 

bombeiro, e subiu quase na Duque de Caxias, ali na Gerson França. Eu conheci o prédio 

antes de as crianças estarem sendo transferidas para o prédio alugado que foi comprado e de 

fato acho que é o prédio mais antigo da rede. Entendo a necessidade de pôr abaixo e se 

pensar ou numa outra unidade ou numa reconstrução ali naquele local mesmo, mas que 
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fosse no Centro, né? O senhor sabe daquele projeto maravilhoso que foi apresentado, do 

Complexo Educacional aqui no centro da cidade, aqui perto da estação ferroviária e tudo 

mais, o que eu imaginei que ali a gente teria o atendimento da Gasparzinho, né, que seria 

mais próximo do que ali a Gerson, né, a poucos metros da Duque de Caxias. Mas, 

aparentemente, esse complexo ele deixou de ser prioridade, né? Não sei o que o senhor 

pode falar desse complexo e falar sobre a reconstrução da Gasparzinho, já que foi comprado 

agora, ali perto da Duque de Caxias, se é para gente esperar que há um projeto de 

reconstrução da Gasparzinho ou se a gente esquece isso, e o planejamento da Prefeitura 

realmente mudou. É realmente ficar é .... com a unidade funcionando aqui na Gerson perto da 

Duque! Então, eu acredito que não foi feito nenhum projeto ali para onde é a 

Gasparzinho ainda, a Ludmilla já comentou alguma coisa que o terreno é muito 

pequeno, ali é muito pequeno, ela gostaria que tivesse um terreno maior, comentou de 

um estacionamento ao lado, talvez desapropriar aquele terreno, assim, ela não finalizou 

os estudos dela em relação àquela área, mas ela já teve esses problemas assim que ela 

apresentou, né, de ser um terreno muito pequeno, talvez tenha que desapropriar, mas 

eu não ... não sei ainda se deu continuidade nessa área do Gasparzinho. Essa área ali 

perto da Praça Portugal, eu acho que só conseguiu a escritura de um terreno, num 

processo de compra, de desapropriação, não lembro como é que foi ali, e os outros 

terrenos ainda não conseguiram a área, a escritura, a compra, eu não sei o processo 

que vai ser feito ali, mas também depende disso para continuar. Perto aqui da Estação 

Ferroviária, né? É, não que tenha desistido de nenhum deles, todos eles têm objetivo de 

se fazer, tanto ali na Praça Portugal como aqui onde era a escolinha, né, Chapeuzinho, 

mas ainda não finalizou os estudos. É, como o senhor está há 3 anos lá na Secretaria, eu 

tenho certeza que o senhor conheceu, né, o prédio ali, a casa onde foi a Gasparzinho, já que 

as crianças foram transferidas em fevereiro de 2020, né? Então, parece que a locação é de 

novembro de 2019, acho que o senhor participou desse processo, de .... Ah, de fevereiro de 

2020, que o prédio já estava desocupado ali na Gasparzinho, até agora, março de 2022, dois 

anos, não foi tempo o suficiente para se desenvolver um projeto e licitar uma obra e construir, 

reconstruir. .. ou não houve determinação da Secretaria de Educação para que isso fosse uma 

providência para que o senhor e arquiteta Ludmilla pudessem estar desenvolvendo? Não 

houve tempo, é uma das prioridades, mas não houve tempo de se trabalhar nele ainda. 

Palavra veréaç!qr;· reJíi1tQL: Vou fazer duas perguntas rápidas: O senhor participa no 

apontamento da necessidade de instalação de escolas em determinados locais? Por 

exemplo, o senhor consegue apontar para a Secretária de Educação, "Secretária, naquele 
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bairro precisa de uma escola ... ", é .... é sua função isso? Então, quando a gente precisa 

dessa informação, quem passa é a Central de Vagas. Eles sabem onde tem mais 

procura! E aí, qual que é a sua função depois disso? A Central de Vagas ela indica, então 

onde é que... O senhor tem alguma participação nesse processo? Não, não tenho 

participação nesse processo! O .... aí não chegou a visitar o prédio do Damásio, né? Não. O 

prédio da Minas Gerais o senhor também não foi? Não! Chegaram a comentar com o senhor 

se .... o senhor não foi, mas alguém comentou com o senhor na Secretaria, se naquele prédio, 

no .... na porta ali, no portão, se passa caminhão ali... passou isso para o senhor? Não. 

Ninguém comentou? Não. Palavra ~ci"~.ili2~r0eJ: Fernando .... de engenheiro, a Secretaria 

da Educação tem você, assim, de corpo técnico assim, você e a arquiteta Ludmilla? A 

arquiteta Ludmilla, sim! Está pequena, hein? Pequena equipe para tanta demanda, hein? É! 

É .... já .... fiz esse apontamento para a Secretária de Educação, que tem que investir num .... 

em mais pessoas, porque a demanda é grande, e a Secretaria de Obras é .... não tem 

condições de absorver tudo .... Não tem. Não é? E a demanda da Secretaria da Educação é 

muito grande, né? Hum .... Agora .... Me fala uma coisa ... cara, como a vereadora Chiara, a 

gente foi visitar lá a Waldomiro Fantini e fizemos uma reunião lá, estavam reclamando de 

projeto, a primeira reunião .... a primeira visita, a construtora estava reclamando de falta de 

projeto, que a Prefeitura não mandava os projetos para executarem e o preço das coisas, 

da .... dos produtos, é aço, é .... fio de cobre, está subindo assim absurdamente e eles tem um 

limite de aditivo para pedir, depois eles não podem pedir mais, né? É .... quando é reforma e 

ampliação, é .... os aditivos podem chegar até 50% do valor da obra. E nessa questão 

dos projetos elétricos realmente teve um incidente lá, foi ... teve que refazer o projeto 

elétrico da entrada de energia de abastecimento da escola. Mas é .... refazer porque já 

não tinha sido planejado o projeto antes de começar. ... Aconteceu um incidente ... uma 

broca pegou o cabeamento que abastecia a escola e ela puxou tudo e estourou o 

cabeamento, né, então, vai ter que ser refeita a entrada.... O cabeamento estava 

enterrado ou estava exposto? Estava enterrado. Mas não tinha ideia de que naquele local 

passava um cabeamento? Não, a gente não tinha, né, o projeto .... O projeto .... O projeto 

não tinha .... Não tinha .... Não tinha .... Não tinha .... Nos arquivos da Prefeitura não tinha. 

A Secretaria da Educação tem o projeto de todas as escolas? Todas? Se eu chegar e falar 

assim "me mostra a planta de todas as escolas", tem condição de me mostrar? Não! A gente 

não tem. Às vezes é uma planta baixa, uma coisa que ... eles têm que ser refeitos, que ... 

há ... há algum tempo aconteceu um acidente na Prefeitura que ela perdeu um servidor 

e perdeu muitos arquivos que estavam no servidor, então perdemos muitos projetos 
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que estavam na Secretaria de Obras. E foi uma perda muito grande, então .... Existia? 

Existia, não sei te dizer se de todas, mas tinha mais do que temos hoje. Porque olha, 

fiquei impressionado quando a gente fez aquela reunião, a segunda reunião lá na Waldomiro, 

com a Secretária da Educação, o Secretário de Obras e o Secretário de Planejamento e o 

engenheiro assim da Secretaria de Obras disse assim: "não. a gente vai finalizar semana que 

vem o projeto do telhado". Semana que vem que vai entregar o projeto da ... da elétrica e 

semana que vem ... isso há uns 45 dias atrás, né vereadora Chiara, mais ou menos isso? Uns 

40 dias atrás .... Foi em janeiro, né? E .... o projeto hidráulico, rapaz, tomei um susto, cara, juro 

por Deus. Como a Prefeitura inicia uma reforma. Não estava prevista essa parte a .... a 

parte elétrica foi um incidente que aconteceu, a parte da estrutura do telhado era .... a 

previsão era de trocar só o ripamento ... e aí percebeu depois que as estruturas .. .. 

eram ... as estruturas antigas elas não estavam mais adequadas. Tipo assim, não existe 

nenhum tipo de avaliação no imóvel antes de fazer a reforma? É, foi feita avaliação antes ... 

para poder. ... É, foi feita avaliação antes e o que a gente percebeu na avaliação é que só 

o ripamento estavam deformados e precisavam ser trocados. E ... as treliças elas não 

tinham nenhuma deformação. Mas na hora da construção é ... o construtor ... percebeu 

que as peças que foram usadas para fabricação delas já estavam fora da norma ativa e 

ele falou: "olha, é melhor trocar tudo, a gente vai trocar o telhado, é melhor trocar 

essas" e eles analisaram e acharam melhor trocar mesmo. Porque olha, é .... eu fiquei 

assim, impressionado aquele dia, meu ... com a demora ... É, não era ... De começar uma obra 

sem projeto .... é isso que dá a impressão de que ... né, vereadora, não é vereadora Chiara? Dá 

a impressão que deu assim ... de ter começado é .... Não! Foi um problema que ocorreu 

depois, no andamento da obra, né? Né, assim, sem projeto nenhum, meu! Não, tinha 

projeto inicial. Tinha um projeto. Até era ... era ampliação e reforma, né? Essas coisas 

que aconteceu que deu ... mandou projeto depois foi de acidentes que aconteceram, 

coisas que não estavam previstas. Palavra llfilª~Çb~rª: Foi um projeto doado. né? 

Foi um projeto doado pela Assenag não foi? Não me lembro, esse do Waldomiro não me 

lembro ... É. Palavra v,ereç1dor B~cÜeJ: É, teve um projeto doado lá! Não deu certo, né? E ... 

olha, fiquei. .. fiquei impressionado, viu? De não sei, é, de poucas informações que a gente 

tinha na hora, né? Tipo, esse detalhamento de informação que você está dando agora para 

gente do que estava acontecendo, né, e até quando você fala que na estaca que o .... estava 

fino lá na Waldomiro Fantini, é a .... A estaca pegou uma rede de distribuição de energia. 

Não, o pilar. O pilar... o pilar é ... a resistência do concreto de alguns pilares lá, 

perceberam que estava fraco a resistência e .... perceberam por trincas que apareceram 
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quando foi tirando o reboco, percebeu as trincas ... Mas isso era problema de projeto ou 

de execução? Não era previsto, não estava no projeto porque não foi ... porque não foi 

percebido isso antes ... Mas isso foi .... foi o prédio que já existia ou no prédio novo, porque 

você fala que ... No prédio velho. Foi no prédio que já existia ... a construção já existia ... 

ah, você quer saber se ... Na época da execução desta obra, isso, da antiga né? A viga 

estava fina, né? Não estava fina, a resistência do concreto ... o concreto começou a 

trincar e se desprender da armadura. Mas quando você ... vocês têm o costume de bater o 

concreto na obra ou já. .. com já o caminhão ... Não, não se faz mais assim. Agora é ... 

Compram o caminhão. É, sim, sim ... Vocês especifica o projeto ... do .... A resistência? Sim, 

sim ... É assim que se faz agora. Mas não houve nenhuma conferência nisso? Nenhum 

relatório da qualidade do concreto ... Foi feito uma vistoria antes, mas não se percebeu 

essa ... em alguns pilares se percebeu, mas surgiram outros que tinham problemas, né? 

Então, alguns, pilares onde era o pátio ali, sim, já estava previsto para a troca deles, 

mas surgiu problema em outros lugares, e aí teve que fazer projeto. Então, essa outra 

escola que você falou que não tinha sala de Ciências, depois foi o laboratório de Ciências ... É 

a Dirce ... e depois teve que adequar ... Vai estar sendo feito isso, a adequação ... Mas como 

essas coisas acontece, Fernando, tipo no meio do da reforma: "Ah, mas agora descobrimos 

que" ... Mas a obra já tinha paralisada ... Um laboratório de Ciências para construir ... Então, 

esse laboratório de Ciências não ia ser aditado, estava fora de cogitação. Mas, como a 

obra parou, a empresa está sendo penalizada, está em processo judicial, e agora teria 

que reinicializar a obra, né? Então, qual que era o próximo processo? Ver o que falta 

fazer, o que a empresa fez, o que falta fazer e licitar novamente. Nesse momento, eles 

acharam que "então, se é assim, vamos adequar o projeto e põe essas salas". E 

adequaram a diretoria também, a sala da diretora, mexeram em algumas coisas para já 

vir de acordo com o que eles precisam. Você não tem um roteiro, assim: "olha, eu vou 

construir uma EMEF". Na EMEF tem que ter laboratório de Ciências, laboratório de Arte, não 

tem um roteiro de coisas que vão ter que ser alocado naquele espaço? Sim. É que esse 

processo da Dirce, para reforma do Dirce, foi feito há bastante tempo, e não se 

contemplava essa necessidade na época que foi feito. Essa necessidade veio surgir 

depois, então agora a Ludmilla no anteprojeto, essas coisas, ela já cobra, já põe, já 

exige que seja feito assim. Nessa, no Dirce ainda não tinha essa necessidade e 

conversando no Departamento Fundamental, eles foram esclarecendo essas 

necessidades que eles são cobrados lá também, né, e aí quando ela viu essa 

oportunidade que a obra parou, vai ter que recomeçar. Então ela já falou "então vamos 
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adequar". Você faz projeto, o projeto quem faz? A Ludmilla ou você? O estudo preliminar é 

a Ludmilla que tem feito. E o projeto em si? Os projetos complementares nós temos 

contratados eles, alguns são feitos pela Secretaria de Obras e quando a Secretaria de 

Obras não tem condição, a gente licita e contrata alguma empresa para fazer os 

projetos. E quanto gasta mais ou menos um projeto desse? A Secretaria da Educação 

gasta ... esses ... um exemplo "um projeto complementar de uma escola", você tem ideia ou 

não? Ah ... teria que ... se o senhor quiser eu posso levantar desses últimos que a gente 

fez, mas, assim de cabeça, não vou lembrar. É porque é engraçado a Prefeitura, né? Ela 

paga um dinheiro alto nesses projetos terceirizados e valorizar o profissional servidor nem 

pensar, né? Sim. Esse "modus operandi" tem que mudar muito, até falei para a Secretária 

Kobayashi, que tem que ter um corpo de engenheiros, um corpo mais robusto, com 

quantidade maior de profissional, valorizar o profissional, né, porque ... Agora me fala outra 

coisa: vocês já pensaram em fazer construções pré-fabricadas para acelerar o ritmo, tipo, da 

demanda que existe por escola? Sim. Igual que a gente foi lá na ... nessa da ... Bernardino de 

Campos que já demoliram, até entendo pela demolição, muitas vezes a estrutura está há 

anos e anos a escola, né? Falta de manutenção ... porque a Prefeitura, para dar manutenção 

nas coisas, ela deixa moer as coisas. ...a equipe ... Deixa arrebentar para depois fazer a 

demolição e construir um novo, né? É engraçado, para Prefeitura é mais negócio fazer isso e 

não ficar dando manutenção, né? Porque na minha opinião é uma visão errada, né? Mas ... A 

gente tem uma equipe reduzida, né? Precisamos adequar. Muito. Tudo bem, na pandemia 

que a Lei que não podia contratar profissional, né, não podia contratar ninguém, mas ... 

urgente, tem que ter um engenheiro elétrico, um engenheiro civil, mais gente, né? Porque 

está sobrecarregado para vocês, não consegue atender a demanda, né? Então, já foi 

levantada a possibilidade de levantar a construção pré-fabricada? Sim, nesses estudos que 

a Ludmilla faz, ela indicou isso, essa ... até a gente foi em alguma fábrica daqui de 

Bauru, da Sendi, né? Tem fábrica de pré-fabricados, né? Para ver se os vãos que ela tinha 

deixado, se era possível ... e eles confirmaram é ... está dentro do que eles fabricam, né, 

o vão é tanto... é possível. E daí para uma construção pré-fabricada, a Secretaria de 

Educação só faria um radie por exemplo e eles vão lá e constroem ou como é que funciona 

isso aí? Não, não, é projeto... tem projeto de fundação, segue os projetos 

complementares, é a mesma coisa, é que o método executivo é mais rápido, né? 

Porque eles fazem pré-fabricados, a montagem é mais rápida. É que por exemplo, eu 

morei no Sabiá já, né, você vê que no Sabiá é um radie enorme e eles fizeram quatro andares 

para cima. Sim, é, o radie é uma forma de fundação, né, depende do projetista, né, se 
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ele vai... como ele vai dimensionar a fundação, se ele vai fazer opção de radie ou 

estaca .... Porque os prédios das escolas é o quê? No máximo o térreo e mais um andar ou a 

maioria das escolas é tudo térrea? No Ensino Fundamental é .... a gente tem prioridade 

para ser térreo. Térreo. Do Infantil, né? Do Infantil! EMEI e EMEF é tudo térreo? O 

Fundamental pode ter dois pavimentos, né, mas a Infantil, de acordo com o que a gente 

conversa com a Secretaria, o Departamento, eles solicitam que seja térreo. II//IIIIIIIIIIIIIII// 
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Filho e procurador de Marília 
Guedes de Azevedo Pallotta, 
ex-proprietária do COLÉGIO 

GUEDES DE AZEVEDO. 

Inicialmente disse que a família está na cidade desde a década de 1920 e a escola conta com 

97 anos de funcionamento nesta cidade. Em meados do ano passado fomos procurados pela 

Secretaria da Educação e convidados para comparecer naquela secretaria, no começo do 

segundo semestre do ano passado e ao me dirigir aquele local tive a oportunidade de falar 

com a secretária Maria do Carmo Kobayashi e ela nos colocou que havia planos, intenção, da 

prefeitura desapropriar alguns imóveis para serem utilizados pela pasta da educação e 

perguntou se havia interesse da escola. A princípio, tive que conversar com meus irmãos, e 

sim, havia interesse de que a escola fosse encaminhada para a prefeitura através da 

desapropriação que foi colocada pela secretária. Após isto, houve a visita da secretária na 

escola para conhecer, houve a formalização do interesse para que fosse dado o andamento a 

desapropriação e na realidade a gente concordou com a desapropriação, porque havíamos 

sido procurados há quatro anos por uma incorporadora, mas não houve a possibilidade do 

fechamento do negócio e no começo do ano passado fomos também procurados para 

aquisição da escola por um empreendimento, mas, não foi á frente por conta de que seria 

feita permutas e demoraria alguns anos para que a família pudesse ter o retorno desse 
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dinheiro, e o problema é que a escola funciona naquele espaço há mais de trinta anos, 

tínhamos mais de cinquenta funcionários e que teriam que ser ressarcidos pelo tempo, razão 

pela qual não se chegou ao acordo nas negociações anteriores. Após isso, acabei sendo 

procurado pela secretária da educação demonstrando interesse, e a partir daí houve a 

formalização e acredito ter sido feito todos os trâmites legais, houve avaliação, foi feita visita 

de funcionários, visita da área técnica, visitas de funcionários da área da educação, para ver 

a funcionalidade, o estado do prédio, enfim, as condições em que o imóvel se encontrava. Foi 

esse o trâmite que participei ao longo do segundo semestre do ano passado. Pergunta do 

veré<;1dor reli3t9r: Senhor Roberto, nos últimos dois meses o senhor chegou a conversar com 

a prefeita ou com algum assessor de gabinete, ou algum servidor da secretaria da educação? 

Como eu disse, eu fui a secretaria da educação que era localizada na Duque de Caxias, 

e conversei com a secretária e na conversa que tive, havia mais funcionários, mais 

servidores. Alguém chegou a conversar com o senhor sobre esta CEI que está instaurada 

aqui na Câmara Municipal? Olha, quando houveram as conversas é .... a CEI ela foi 

instaurada recentemente e estou falando de situações ocorridas no semestre passado, 

ano passado. Então, mais depois da instauração desta CEI alguém entrou em contato com o 

senhor ou o senhor chegou a conversar sobre essa CEI com alguém da prefeitura? Não, não! 

Não conversamos com ninguém. O senhor sabe a diferença entre uma compra e venda e 

uma desapropriação? Eu sei que existe diferença, mas não sei...não tenho condições de 

elencar quais seriam. É que o senhor disse agora, o senhor citou quatro vezes que 

conversou com a secretária da educação a respeito de uma desapropriação, desapropriação, 

ela não chegou a falar para o senhor, em momento algum, a respeito de uma compra e 

venda? Não! Sempre foi tratada como desapropriação! Desde o começo? Desde o 

começo! O Senhor chegou a .... o senhor nunca comentou, nunca mandou um documento 

para a prefeitura oferecendo o imóvel para venda? Não! Oferecendo para ... documento para 

a prefeitura oferecendo não! Fui procurado pela secretária de educação! Para 

desapropriação? Para desapropriação! Quando foi isso aí, mais ou menos? Olha, como eu 

falei, datas exatas eu não tenho como confirmar, mas foi no começo do segundo 

semestre do ano passado. O imóvel do senhor, antes dessa situação, ele já estava à 

venda? Como também mencionei na preliminar, fomos procurados há quatro anos por 

uma incorporadora, mas não deu certo e no começo do ano passado havíamos sido 

procurados por outra incorporadora, mas também a coisa não prosseguiu pelo detalhe 

que eu coloquei de retorno do que eu precisaria para poder encerrar as atividades da 

escola. Então, o senhor foi procurado ... eu queria saber se o senhor já tinha colocado esse 
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imóvel à venda antes? Como eu disse, ele não foi colocado à venda, teve duas vezes que 

fui procurado por incorporadora. Então, o senhor foi procurado ... mas eu estou dizendo 

assim, independente de ser procurado, o senhor chegou à por numa imobiliária, o senhor 

chegou a anunciar? Não, não, isso não! Quem procurou o senhor ... quem fez o primeiro 

contato com o senhor, da prefeitura, o senhor lembra? Olha, um funcionário da secretaria 

de nome Clóvis. Teve intermediação de alguma imobiliária, algum corretor procurou o 

senhor? Não! Em momento algum eu fui procurado ou sugerido que pudesse procurar 

algum corretor para auxiliar, ajudar ou fazer qualquer intermediação. O senhor tem 

algum parentesco com a secretária Maria Kobayashi ou com algum servidor da educação ou 

da prefeitura? Não, nenhum! O Senhor chegou a receber por esses imóveis? Recebemos 

o .... a minha mãe recebeu o montante que foi avaliado e que se constou no decreto de 

desapropriação. Vocês já receberam? Foi recebido. Foi feito depósito para sua mãe? O 

depósito é da minha mãe, porque o bem era dela! Então não teve comissão para corretor, 

para nada, foi direto? Direto, o valor ... os cheques foram pegos no dia 23 de dezembro e 

no dia seguinte estavam depositados na conta de dona Marília Guedes de Azevedo 

Pallotta. Palavra ){ey~ª2fª_Q.bjfil'gj O Que nos chamou um pouco a atenção, Roberto, é que 

nós que somos de escola ... quando vemos que tem uma quadra na frente que era usada pela 

escola, fico pensando, porque não desapropriou a quadra também? Hoje nós ouvimos aqui 

que não foi pedida a avaliação da quadra para ser feita a desapropriação, então, queria 

também perguntar a você se em algum momento vocês disseram que não teriam interesse na 

desapropriação ou venda da quadra, já que fazia parte da escola e seria bastante 

interessante para as crianças? Também gostaria que você falasse para a gente se em algum 

momento houve alguém da prefeitura que tivesse apresentado a vocês um outro tipo de 

negociação, que não fosse, mesmo que não tenha sido a secretária, mas que não fosse por 

desapropriação, se fosse por compra, se isso para vocês seriam um problema ou não? A 

questão da quadra não perguntaram ... olha, queremos desapropriar a quadra também, 

isso não houve. Não fui procurado por ninguém da prefeitura, por corretor, para se 

propor nada diferente do que tinha sido colocado. A questão da escola é uma matrícula 

só, então houve a avaliação do terreno e das construções que lá existiam, na realidade 

essa foi a dinâmica da desapropriação. Então não seria possível desapropriar só o prédio 

da escola, sem a residência? Eu ... de verdade ... não sei se haveria juridicamente alguma 

possibilidade ... não me foi aventada e eu não parei para ficar pensando a respeito 

disso! Palavra ver!ilJãd.Rt.!el~r; O senhor disse desde o começo que na primeira conversa já 

foi falado em desapropriação? Salvo engano, sim! Salvo engano? Ou sim? Siml E o senhor 
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disse aqui que em momento algum foi conversado a respeito de compra e venda? 

Exatamente! Sempre a questão de desapropriação! Não teve negociação de preço, mais 

baixo, mais alto? Não, não, não houve! Nesse momento relator deixa a tribuna e se dirige 

até o depoente e apresentando um documento encartado no processo. pergunta: Essa 

assinatura aqui de quem que é? É minha! Folhas 124 (cento e vinte e quatro)- "Por ocasião 

de nosso primeiro contato, no dia 25 de agosto de 2021, às 15h na sede da secretaria 

municipal de educação, manifestamos a possibilidade de iniciar negociação de venda e 

compra do prédio situado na Rua João Poletti, nº 3-54. Informamos que o laudo de avaliação 

do prédio estará pronto em breve. Segue assinado pelo procurador Roberto Pallotta, 

procurador da Dona Marília Guedes". Prossegue o relator, tóihas 152 (cento e cinquenta e 

dois) - O depoente confirma que a assinatura é dele! "Vinte e um de setembro de 2021, 

Marília Guedes de Azevedo Pallotta, qualificação, na qualidade de proprietária do imóvel 

situado na rua João Poletti, próprio para fins escolares, comunico-lhe que pretendo vender o 

imóvel no preço de R$ 6.300.000,00, isso no dia 21 de setembro". Dia 22 de setembro, um 

dia só, fólhas·: 153 (cento e cinquenta e três) - "Pelo presente instrumento particular de 

proposta de compra e venda, apresento à vendedora Marília Guedes de Azevedo Pallotta, 

qualificação, a contraoferta no valor de R$ 5.273.466,00, assinado pela professora 

Kobayashi". Folhas 15íl (cento e cinquenta e quatro}, no dia 23 de setembro, essa assinatura 

aqui de quem é? Minha! "Marília Guedes de Azevedo, já qualificada nesse expediente 

administrativo, por seu representante Roberto Pallotta, conforme procuração pública, vem 

mui respeitosamente perante vossa senhoria, em atenção à proposta de compra e venda, 

de 22 de setembro de 2021, manifestar concordância ao preço de R$ 5.273.000,00". Então, 

não bate com o que o senhor falou, não é? Teve uma negociação de compra e venda e 

negociação de preço! Perguntado pelo ~~~~J:.:i2:ã1J8: O Senhor tem alguma consideração 

sobre essas informações? Olha, é como eu falei, sempre foi feita a questão da 

desapropriação e esses termos, como não sou na área, podem ter passado batido, mas 

é sempre na questão da desapropriação! Palavra do Ídlre,mio'c.rilªtç>j: Vocês fizeram então 

uma proposta ... o senhor acabou de falar aqui que não teve negociação! A questão da 

avaliação foi eles não terem colocado o imóvel da residência! Essa era a diferença dos 

5.300 para os 5.900 que foi o valor final! O senhor acabou de falar aqui que desde o 

começo foi desapropriação, quando na verdade vocês fazem uma proposta de compra e 

venda! O senhor acabou de falar que não teve negociação, quando o senhor faz uma 

proposta, a secretária da educação faz uma contraproposta e o senhor depois concorda com 

essa contraproposta! Por conta de diferença do imóvel residencial da mesma matrícula! 
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Então teve negociação, ou não? Nessa questão, sim, porque não foi colocado um valor 

que estava contido na matrícula! Senhor Roberto, deixa eu passar uma coisa para o 

senhor, não leve a mal: Nós somos eleitos pelo povo para estar aqui para fiscalizar o dinheiro 

público, aqui ninguém tem nada contra ninguém, só que a população cobra da gente uma 

questão de fiscalização de patrimônio público de trinta e cinco milhões e esse relatório da 

CEI, não tenha dúvidas, isso vai ser investigado e levado, pelo menos encaminhado ao 

Ministério Público, à Polícia, e não é a primeira, nem segunda pessoa que vem aqui, que no 

começo da conversa já vem alegando que foi desapropriação, fala que não assinou nenhum 

documento, não teve proposta de compra e venda, só que a hora que a gente pega o 

processo e mostra, sabe, descaracteriza aquilo que falou. Eu sei que é difícil estar numa 

situação dessa, sentado, o senhor não foi intimado, o senhor veio para ajudar, mas a partir do 

momento que entra em contradição com alguns fatos, a gente começa, o senhor está 

entendendo? Entendo e dentro da minha pouca informação a respeito desse tipo de 

negócio, pode ter sido colocado erroneamente dessa maneira, mas a questão sempre 

foi tratada da maneira como eu coloquei! Pergunta ~y{pjJ1~arc9s. ~io.s: O senhor se 

socorreu de algum corretor para aferir o valor real desse imóvel? Não, nós fizemos uma 

avaliação por uma técnica, foi feita uma avaliação particular por uma engenheira! E o 

senhor achou que o valor pago pela prefeitura estava compatível com o valor de mercado? O 

valor estava um pouco aquém do valor avaliado, mas em razão da situação, havendo a 

necessidade de se formalizar o negócio para poder encerrar de maneira adequada a 

operação da escola e eu pudesse dar conta, principalmente da questão trabalhista, 

mais de cinquenta funcionários! ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////li 
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i)l0312022 

MILENI ZAMBONI MENDONÇA 

Proprietária do imóvel sito na 
Alameda Dama da Noite, 3-14 -
Parque Vista Alegre - Bauru 

Em suas considerações iniciais disse ser sócia proprietária da empresa STAFF e justificou a 

ausência da senhora WALDETE dada a idade e também por apresentar alguns problemas de 

saúde, mencionando que negociaram um prédio com a prefeitura no final do ano e levaram 

alguns meses a negociação e que ficaram bem satisfeitos com o finalizar do processo. 

Palavra do v~rfütdQf T~Tutóri O procedimento da Staff tem chamado bastante a atenção, 

porque inicialmente a intenção da prefeitura, a justificativa, era uma compra e venda para 

escola, com o passar do tempo, de compra e venda mudou para desapropriação, isto dentro 

do processo, aí viram que não poderia ser escola porque estava a menos de cinquenta 

metros de um posto de gasolina e então mudou de compra e venda para escola, para 

desapropriação para a secretaria da educação. Os outros processos, pelo que nós 

acompanhamos, tudo começou como compra e venda, ao ponto de a prefeita chegar e 

autorizar a realização de uma minuta de projeto de lei para passar para a Câmara, e qual é a 

diferença? A compra e venda teria que passar pela Câmara Municipal, a desapropriação teria 

que fazer a licitação, concorrência, com a dispensa, no caso, da utilidade pública, porém, a 

prefeitura, para declarar a utilidade pública ela tem que provar que aquele imóvel, naquele 

lugar, não teria nenhum outro similar, então, só para contextualizar as perguntas que eu vou 

passar para você! Quem que entrou em contato ... o primeiro contato foi com quem? Vocês 
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ofereceram o imóvel para a prefeitura ou a prefeitura entrou em contato com vocês? Não! A 

prefeitura entrou em contato com a gente através de um corretor de imóveis. O nosso 

prédio já estava à venda, nós já tínhamos vontade de encerrar nossas atividades, 

estávamos em processo de encerramento e o prédio fazia parte deste encerramento, 

porque a gente precisava dos recursos do prédio para poder sanar todas as nossas 

dívidas, enfim, o que precisava para pôr um ponto final na empresa. E chegou até nós 

um corretor, dizendo que a prefeitura tinha interesse no prédio! Você lembra o nome 

desse corretor? Sim, senhor Fernando, eu não tenho o sobrenome dele, é da imobiliária 

Top Imóveis. Você lembra quando foi mais ou menos? Foi mais ou menos no meio de 

2021, entre junho, julho, data precisa eu não sei. Muito interessante essa resposta! Foi o 

corretor que se identificou em nome da prefeitura para fazer .... Não, não! Não foi em nome 

da prefeitura não, não foi em nome da prefeitura! Ele nos procurou dizendo que ele 

tinha um cliente e que seria a prefeitura de Bauru que estaria interessada no nosso 

prédio. Nós não sabíamos qual era a finalidade da prefeitura, aliás, eu não sabia nem 

que era a secretaria da educação. Ficamos sabendo depois, na primeira visita, quando 

chegou uma comitiva da secretaria de educação, mas em nenhum momento nós 

sabíamos que era para uma escola, só falou que era para a prefeitura. Essa vistoria que 

foi feita pela prefeitura, você lembra quem estava presente? Era uma comitiva, era uma 

comitiva, várias vezes eles estiveram lá, vários engenheiros estiveram lá, tivemos a 

visita de uma arquiteta, tivemos várias visitas, inclusive a prefeita esteve lá. Você sabe 

se o Dozimar e Vladimir, pai e cunhado da prefeita, não sei se você os conhece, chegaram a 

participar dessas .... Não, não! A prefeita foi acompanhando a Maria Kobayashi. Algum 

grau de parentesco com a secretária da educação ou com algum servidor da prefeitura? Não, 

não, nenhum! E quando terminou, quando foi desapropriado, vocês chegaram a pagar a 

corretagem para algum corretor? Sim! Nós pagamos a comissão, a comissão para a 

imobiliária. Para esse que ofereceu? Sim senhor, para o Fernando! O valor? O valor foi 

R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais), entre quatro e meio e cinco por 

cento. E foi pago em espécie, em cheque, depósito? Cheque! Foi esse único valor, a única 

pessoa ou teve mais algum outro valor? Não, não! Só nessa corretagem? Só, só nessa 

corretagem! Foi para o Fernando ou para a imobiliária? Foi para a imobiliária, cheque 

nominal para a imobiliária! Palavra Y~-ªdora ch1ãral Eu tive conhecimento da intenção da 

prefeitura em comprar o prédio da Staff em 27 de agosto do ano passado, quando a 

Comissão de Educação e Assistência Social foi chamada a secretaria para falar da intenção 

de adquirir alguns imóveis, enfim, na ocasião já existia a intenção de comprar o prédio da 
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Staff para fazer uma escola de ensino fundamental. O que a gente aqui agora tenta entender 

é como esse processo se deu e a mudança da finalidade, tipo, eu tenho que comprar de todo 

jeito, é um prédio muito bom então nós vamos investir ali. E aí nós sabemos que teve a 

questão da lei de responsabilidade fiscal que obrigatoriamente a secretaria municipal de 

educação tem que investir os 25% do seu orçamento e teve ali uma arrecadação muito maior, 

e no final do ano fez os investimentos para cumprir. Pergunto: Vocês estiveram ali com a Staff 

durante quantos anos? Dez anos! Aquele posto de combustível sempre esteve ali? Sempre 

esteve ali e nós fomos uma escola de vigilantes, de formação de vigilantes e aquele 

posto nunca foi impedimento para a gente. O posto inclusive estava ali antes de nós 

adquirirmos o terreno! E nós tivemos o direito de posse do terreno, aprovações nas 

construções, e nunca nos foi impedido de funcionar como escola por conta do posto, 

até porque, esta questão dos cinquenta metros era meio discutivel, eu não sei te falar 

exatamente, eu não entendo disso, como para nós nunca foi um problema, nós tivemos 

todos alvarás, temos o AVCB, então a gente nunca teve esse problema em relação ao 

funcionamento da nossa escola de vigilantes por questão da proximidade com o posto. 

E vocês conhecem o proprietário daquele posto? Não, não conhecemos, me parece até 

que eles não são de Bauru. Em algum momento com vocês foi tratado dessa questão da 

finalidade do prédio? Não, em nenhum momento! Pergunta do !{e,r~qorJe~t~r: Mileni, você 

já conhecia esse Fernando, corretor da Top? Já tinha feito algum negócio com ele em outra 

oportunidade? Não, nós não tinhamos feito com este corretor. O meu pai, alguns meses 

atrás já tinha interesse na venda da nossa empresa e ele foi apresentado ao dono da 

imobiliária onde o Fernando trabalha, a Top Imóveis e ele apresentou o negócio para o 

dono da imobiliária. Então seu pai já conhecia o Fernando? Não, o Fernando não! 

Conhecia o dono da imobiliária, Paulinho, nós tratamos de Paulinho! Já tinha feito algum 

negócio com ele? Não, não! Chegou a ter contraproposta, por exemplo, há uma oferta aqui 

nos autos do Fernando fazendo uma proposta de R$ 5.000.000,00 para a prefeitura e a 

prefeitura fez um laudo de avaliação de quatro e pouco ... E nós aceitamos, nós aceitamos, 

não houve contraproposta, não houve, nós aceitamos, era satisfatório! Vocês já 

receberam esse valor? Sim, recebemos! Tem um despacho aqui, do Júlio César, que é 

avaliador da prefeitura, em 30 de julho, é uma situação também que chamou a atenção 

porque ele fala assim: "após receber informação que esse imóvel não é mais interesse de 

compra e venda da secretaria ... " tem uma confusão no processo porque estava caminhando 

o processo, aí o avaliador ele fala assim, nós tivemos informação que não há mais interesse 

da secretaria em comprar. Vocês chegaram a ter alguma reunião, a prefeitura chegou a 
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sinalizar, olha, não quero mais, não vai sair? Não, porque a gente não tinha contato com a 

prefeitura! Depois que foi feito o primeiro contato então do Fernando com vocês, acho que 

foi em junho ou julho, aí o próximo contato que vocês fizeram foi no final do processo? Não 

teve mais reunião com a secretária? Não, não! Foi tudo com o Fernando, nós 

questionávamos o Fernando, até porque apareceram outros clientes interessados, 

pessoas particulares, outras empresas, e aí a gente questionava o Fernando, como vai 

o andamento, sem novidade? Foi ele que fez toda essa intermediação, conversa com a 

prefeitura, tudo? Foi, foi! Ele informava a gente, ele acompanhava, inclusive, as visitas, 

estava sempre junto o corretor! Palavra do ~~,&1QI,l.Q.$l1ª1 Então, quando iniciou o 

processo lá em junho, através do Fernando, estava direcionado para uma transação de 

compra da prefeitura, é isto? Interesse da prefeitura em ficar com o nosso prédio! Eu 
---... -,,"""?·'-

entendo como compra! Pergunta do Doutor Márcos Rjo§_) Quando foi feito o pagamento da 

corretagem, foi feito um cheque nominal, para a pessoa física ou para pessoa jurídica? Puxa 

vida, ele até me falou isso, agora não me lembro, eu acredito que foi em nome da 

Prefeitura, eu tenho a foto desse cheque! Em relação a corretagem? Sim, a corretagem, 

foi em nome da imobiliária! Como o imóvel estava à venda, vocês tiveram alguma proposta 

de algum particular interessado e qual o valor ofertado? Havia interesse, mas ninguém 

chegou oficialmente com nenhuma proposta! Pergunta do 'l~te9çt9{ relªtor: Esse imóvel 

chegou a ser anunciado em alguma imobiliária? Não, não foi anunciado! Não porque a 

gente tinha a questão com os funcionários, enfim, foi um negócio muito sigiloso por 

parte da empresa. Foi um negócio muito tranquilo, não houve confusão, não teve 

desgaste de nenhuma das partes, foi satisfatório para a empresa, porque a empresa 

precisa efetuar essa venda para liquidar dívidas, realmente, a empresa já estava 

trabalhando no vermelho, foi complicado passar por toda essa fase da pandemia, então 

o interesse realmente era nosso em vender o prédio, em desfazer do prédio, apareceu 

um cliente interessado e fechamos o negócio! IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII/IIII/IIIIII/IIIIIIIIIIIIIII 
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NEWTON MARTINS 

IC5ÍÔ3Í2022 

Proprietário de duas glebas de 
terras destacada das antigas 
comunhões das Fazendas Grande 
e Bauru Batalha - Rua Bernardino 
de Campos, quadra 35 - Bauru 

Em suas considerações iniciais disse ser proprietário de duas áreas e por volta do dia dez ou 

doze de dezembro do ano passado foi procurado por um corretor de nome Célia, que trabalha 

na Reis Jr Imóveis, querendo saber se aquelas áreas estavam à venda, ao que teria dito que 

sim, mas que não teria preocupação em vender e ele teria lhe dito que a prefeitura estaria 

procurando uma área naquela região, tendo então lhe dito que pensaria no preço e depois 

daria o retorno. Mencionou também que, coincidentemente, na parte da tarde, outro corretor, 

de nome Marcos Pereira, lhe ligou, não soube dizer o nome da imobiliária, mas afirmou 

conhece-lo há muito tempo, também querendo saber dessas duas áreas que possuía, quando 

então lhe falou que já teria sido procurado pelo Célia dizendo que a prefeitura teria interesse 

naquelas duas áreas, ficando este último de conversar com o Célia para se inteirar do 

assunto. Disse-lhe ainda o Marcos que haviam três áreas de provável interesse da prefeitura 

naquela região, uma seria a sua, outra área seria da MRV e uma outra que seria do João 

Parreira. Logo em seguida Célia lhe liga e então, informa-lhe o valor, dizendo ainda que não 

era só na sua área que a prefeitura tinha interesse. Passados alguns dias, Célia lhe procurou 

para fazer uma proposta de oferta para a prefeitura, para a secretaria da educação e quatro 

ou cinco dias depois Célia veio com um formulário já pronto, oferecendo a área pelo valor de 
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R$ 300,00 o metro quadrado, isso já por volta do dia 17 ou 18 de dezembro, cujo documento 

assinou e ficou com uma cópia. Depois de alguns dias saiu de viagem, dia 20 ou 21 de 

dezembro, e logo após o natal, recebeu uma ligação de um outro corretor que não se lembra 

quem era, informando que teve a área desapropriada e daí para frente, o que sabe é que há 

um processo judicial no qual a prefeitura fez um depósito de uma quantia abaixo do valor 

venal e do valor de mercado e que em razão disso contratou seu advogado para acompanhar 

o caso e acabou se desvinculando. Expressou-se ainda nos seguintes termos: "Recebi o 

convite e venho com muita honra poder esclarecer, inclusive, me considero um privilegiado de 

não ter sentado em mesa de negociação". Palavra do kfil:é~trEffeJát9r: Em relação ás áreas 

do senhor, como são glebas, aqui a maior dúvida nossa é quando são prédios, pela avaliação 

do valor da construção, mas tem uma coisa que me chama a atenção: O imóvel do senhor a 

prefeitura chegou a entrar com ação de desapropriação e não comunicou o senhor que 

estava desapropriando? Eu tomei conhecimento através de um conhecido que viu no 

Diário Oficial. Eu estava fora da cidade de Bauru. Ninguém me comunicou, não tive 

uma ligação, não tiveram o menor respeito de me comunicar que minha área seria 

desapropriada. Nem através do corretor, nem através de ninguém, aliás, converso com 

o corretor e ele me disse que estranhou também! Inclusive, conversei com ele há 

pouco tempo e nós tínhamos combinado de vir e prestar os esclarecimentos, até duas 

ou três horas atrás ele disse que viria, mas não estou vendo ele presente! Palavra 

vereadpr;p· Cbiªrn; Trata-se de duas glebas e evidentemente o senhor teria interesse em 

vender por um valor justo, mas não desapropriar por um valor injusto, de surpresa, não é? 

Olha, sinceramente, tive várias áreas doadas para a prefeitura, pequenos pedaços, 

grandes pedaços, inclusive, com compromisso de doar outras áreas. Tenho um 

compromisso que, espero que uma administração possa ser melhor assessorada para 

que se chegue a bom termo as coisas, nós temos ideias, temos vontade de ajudar a 

cidade, mas as coisas como correm, fica muito difícil. Sou bauruense, foi aqui que fiz 

minha vida, minha independência financeira, é aqui que tenho meus amigos, minha 

família e eu quero participar do progresso desta cidade, mas as circunstãncias que 

colocam ficam difícil! Pergunta do )Íeread,qr- i:õs)fãj Quando lá em dezembro o corretor lhe 

procurou, ele procurou para que a prefeitura pudesse fazer uma compra do seu imóvel, é 

isso? Ele falou que a prefeitura estava à procura de área lá para compra, essa foi a 

informação que ele me passou. A prefeitura tinha interessa na compra de área naquela 

região! O senhor não chegou a ter contato com ninguém da prefeitura? Eu fui um 

privilegiado, não tive, não tive!! I///////I/////I////II/ IIIIIIIIIIIIIIIIII/IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Ili llll/lllllll llllllll/llll llll 
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MARCELO DA COSTA OLIVEIRA 

!i2/0312022 

Servidor Público Municipal -
Fiscal de Posturas Municipais 

Inicialmente passou a fazer uso da palavra o ~fill~ Jl~lru2Ll Marcelo, a participação sua 

aqui é colaboração na verdade, é uma questão mais simples do que os demais, mas em 

princípio, gostaria que o senhor passasse para a gente qual foi a sua participação, o seu 

contato, os seus trabalhos em relação a esses imóveis que foram desapropriados pela 

prefeitura no final do ano de 2021. Então, o que eu tive a ver com isso ... passou por mim 

dois processos, dois processos não, um processo de dois casos de escola, que é o 

João Maringoni, no Bela Vista e a escola que era uma escola de formação de 

seguranças, atrás do posto de gasolina na Nuno de Assis, eu não me recordo o nome, 

mas acho que é Staff e esse processo passou por mim para ver se no raio permitido 

por lei tinha bar, alguma loja de fogos de artifícios e posto de gasolina. A João 

Maringoni, no Bela Vista, não tinha nada. Tem mercearia, que é permitido por lei, 

próximo, mas o resto não tinha nada e essa daqui da Nuno de Assis, nós averiguamos 

que tem o posto de gasolina, como uma distância inferior à permitida por lei e isso foi 

visto e foi despachado no processo. Qual que é seu cargo na prefeitura? Sou fiscal de 

postura. É .... geralmente esses processos, qual o prazo que o senhor tem para fazer essa ... 
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esse serviço para constar no relatório? É assim, a gente... parece não ... funciona da 

seguinte maneira: são alguns processos que são colocados na nossa caixa e nós 

vamos lá e pegamos e distribuímos de acordo com a nossa ... com o itinerário. Alguns 

outros processos são entregues em mãos e pedidos para que seja feito o mais rápido 

possível. No caso da escola foi isso, foi entregue em mãos a falou "olha, a gente 

precisa que seja resolvido rápido". Quem que entregou para o senhor? Foi na época, foi 

pedido pelo Paulo, diretor de departamento. E normalmente é o Paulo que passa esse 

processo para você ou foi só nesse caso? Assim, muitas vezes é ele, independente do 

assunto. Pode ser o Paulo, pode ser o nosso diretor de divisão e o nosso chefe de 

seção também, independe. E nesse caso o Paulo, ele cobrou uma agilidade, uma rapidez? 

Não, ele só pediu para a gente fazer rápido. É normal esse pedido para fazer rápido? 

Dependendo do caso .... Depende do caso, às vezes sim, às vezes .... Qual outro caso que 

o senhor lembra que pediram para o senhor fazer rápido? Um outro caso ... geralmente é 

quando tem algum risco. Um caso específico que o senhor lembra? Um caso específico? 

Um caso específico no ano passado. Agora assim, de pronto, não sei te falar. Então ... eu 

posso entender então que não é normal, senão acho que o senhor saberia. Normal, assim ... 

Normal, é até normal, vamos supor uma revisão de área. Que a pessoa depende de um 

financiamento, está desesperado, não que fale "não, faça hoje", né, tenta atender, 

porque a pessoa vai perder um financiamento de uma casa ... De um caso específico, o 

senhor lembra fora esse do ano passado? Olha, nós tivemos, acho que um ou dois em 

relação a isso, financiamento, de revisão de área para financiamento. Um ou dois? Não, 

uns dois, três, vai.. .. Mas o senhor não se lembra quais específicos? Não, não lembro, não 

posso mentir. Certo! O senhor também faz averiguação, a constatação de AVCB? Não! 

Quando que o senhor, é .... foi solicitado fazer esse serviço? Que mês que foi? Que mês? É ... 

Nossa, não lembro, não vou saber te falar ... que mês que foi, sei lá, outubro? Não 

lembro, não lembro de verdade! O senhor já tinha, antes de ter acesso, a ser solicitado 

essa vistoria, o senhor já tinha ciência que a Prefeitura estava negociando esses imóveis? 

Não, não tinha. E qual que é o problema que foi constatado lá? Nesta, em particular, da 

Nuno, ele está com um raio inferior a 50 metros, a lei diz que precisa ter .... para escola, 

50 metros de distância do alinhamento do terreno com a bomba, com a boca do tanque 

de combustível. E lá, se não me engano, dá 17 metros. Então, da boca do tanque ... Da 

boca do tanque até a divisa de lote, da escola. Qualquer parte do lote, mesmo sendo um 

bico ali, chegou no lote na divisa, tem que ter 50 metros? Tem que ter mais de 50. O senhor 

sabe explicar para gente porquê dessa metragem de 50 metros? Eu acredito que seja por 
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uma questão de segurança. De caso tenha alguma explosão ou alguma coisa assim. E 

essa distância é só para escola ou para outros prédios? Do administrativo, enfim ... ou só para 

escola? Só para escola. Palavra vereador ~~[g!Q:§f!Jrl'!! A pergunta que o Borgo fez, a 

respeito da metragem, era a minha dúvida também! Porque a gente vem tentando entender 

desde o início tudo isso .... Teve um tempo que era 200 metros, né? Não! Há muito tempo 

atrás era 100 metros, mas assim, os 100 metros, na verdade, é para ... bares .... Vamos 

supor, você vai montar uma escola, não pode ter um bar a 100 metros de distãncia 

dessa escola, mas é para bar! Palavra xer51adõr _LusTI~ Obrigado pela presença mais uma 

vez. Antes de passar aos demais vereadores aqui, eu gostaria apenas, é, ficou claro pra nós 

a questão da distância ... e você obviamente apontou isso no relatório. Você faz um relatório ... 

gostaria que você explicasse! Você faz um relatório e aí entrega a quem de direito, que 

consta dos autos, é .... mas, como é que você escreve isso? A recomendação é explícita para 

não ter escola? Como é que você registra essa informação? Não, não! Vamos falar desse 

despacho em si. Vem a pergunta dentro do processo, na verdade, acho que era para 

ver se atendia a lei de escola e a gente responde em cima, tipo: "não há bares ou lojas 

de artifício num raio inferior ao pedido, porém existe um posto de gasolina com a 

distãncia inferior ao que se permite na lei". E aí, foto do local, foto ... neste caso, ainda 

tirei foto da trena esticada ... Você, você não chega a fazer uma recomendação: "ó, aqui não 

pode escola". Não, não! A gente só faz a medição ... Só fala se enquadra ou não, se tem ou 

não o impeditivo do ... da escola ali. Bom, no caso da sua avaliação, aquele local era um 

impeditivo para escola. Ele estaria inferior à medida solicitada. Está perfeito! Palavra 

vêreaç!or rel~toq Eu vou aproveitar que o senhor está aqui, se o senhor me permitir. .. O 

senhor tem informação de algum estudo, alguma movimentação, para reduzir ainda mais 

essa metragem de distância de 50 metros? Não, não tenho conhecimento. Palavra 

vereadof:'S'E1gf!l!i3: Na verdade é só para fazer uma pergunta simples. É, ao que consta, essa 

Staff é uma escola. Treinava pessoas lá. Como é que ela funcionava? Ali ... com essa distância 

do posto de gasolina? Então, boa pergunta. A gente, a gente tem conhecimento de vários 

estabelecimentos, independente da atividade, que a pessoa ... simplesmente começa a 

funcionar e .... ou às vezes nem solicita uma documentação .... E olha que a Secretaria que 

dá alvará para funcionamento .... É que assim, ó .... às vezes entra em funcionamento 

algum estabelecimento e a gente acaba não tendo conhecimento que aquele 

estabelecimento está lá, então, não é a minha seção, mas eu sei que acontece ... a gente 

sabe que tem lojas, bares, enfim ... alguns estabelecimentos por aí que acabam abrindo 

e .... fechando e nem solicita documentação. Na época em que a distância era de 100 
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metros, eu me recordo da escola Interativo, ali na Duque de Caxias, que tem um posto de 

gasolina exatamente em frente, é só atravessar, não dá 100 metros de distância, de largura 

ali. E funcionava o Interativo ali. Sim, eu sei onde o senhor está falando. Não sei, não .... 

Palavra yer~~íiô.º~ Õhlãrfil Não, desculpa, não, não é .... é porque a gente começa a refletir, 

né, e não tem nada a ver, me desculpa, não tem nada a ver com a situação da Staff ali, mas 

como falou de bares, a gente fica pensando como é que loja de conveniência funciona dentro 

do posto de combustíveis então, porque é um bar, tem mesa, tem cadeira, vários postos tem, 

né, e aí a gente fica questionando essa legislação, o quanto ela realmente é necessária, de 

onde vem essa norma, é ... essa questão de 100 metros de escola, depois 50 metros, ... né, é 

uma revisão, de repente é algo que é muito próprio aqui do Estado de São Paulo, de Bauru, 

isso ... Nós temos as nossas leis, são muito antigas, no meu modo de ver, esse é o 

problema. O nosso código de obra é de 82, para você ter uma ideia. Entendeu? Então 

assim, a gente tem algumas leis que são antigas e mudou, mudou a realidade da 

cidade, né? Das cidades ... Palavra ~r Mciri;;0sl{iós1 Presidente, eu gostaria de saber 

quanto tempo o depoente tem de atividade no cargo que ele ocupa? Marcelo, o senhor pode 

responder? 27 anos. Fala do vereador relatai: Presidente, pela ordem. Acho que uma 

questão de esclarecimento, de solicitação. Eu tenho reparado que o colega tem feito 

perguntas, né, para fazer reperguntas paro presidente. Eu queria pedir autorização para o 

nobre representante da OAB, se ele pode fazer as perguntas direto para os depoentes. Não 

só nesse depoimento, mas nos demais ... eu acho que é melhor, não é doutor? Claro. se o 

regimento assim permitir. não tem problema nenhum. Palavra Qg_u1or JiiJç1r,cg\i Elo~; Então 

está bom, te cumprimentar pelo comparecimento, né, é .... sempre trabalhou com liberdade 

durante todo esse tempo? Perdão ... Sempre trabalhou com liberdade, no exercício de sua 

atividade .... Com liberdade? Sim! Ótimo. É, você tem conhecimento de que todos os 

processos de desapropriação, normalmente é encaminhado para fiscalização, para efeito de 

análise de adequação á legislação? Assim, ó, na verdade eu sou .... eu era, nessa época, 

do cadastro. Então, é, com relação à desapropriação, passou acho que esse é o 

primeiro. Porque lá nós dividimos por setor, cada fiscal tem um setor da cidade, então 

essas duas caíram para mim porque eram no setor 4, que a gente divide assim, no 

setor 4, eu era o fiscal do setor 4, mas eu não lembro de outro processo de 

desapropriação ter passado por nós. Nessa CEI foram noticiados que existe 1 O 

procedimentos, relacionados a 16 imóveis. E você mencionou que você manifestou em dois. 

Você tem conhecimento se os demais foram encaminhados para algum outro fiscal colega 

seu de atividade? Eu acredito que sim. Porque é, foi aquilo que eu te expliquei, nós 
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somos ... Bauru é dividido por setores e esses setores são responsabilidade de cada 

fiscal, então eu acredito que as escolas do setor 3, do setor 2, do setor 1, tenham sido 

repassados para os fiscais responsáveis por esses locais. Palavra do vereador relator: 

Uma observação: o que que acontece, eu não tinha ciência desse fato. É que parece que foi 

questionado no passado, se poderia as perguntas, da participação externa dos membros da 

CEI. Eu acho um excesso de formalismo, porque não tem previsão e isso impede ... e outra, 

se fosse alguma pergunta indevida, com certeza o presidente da CEI ou nós vereadores, nós 

iríamos intervir, e não é o caso de um representante da Ordem dos Advogados do Brasil. 

Mas, enfim, é .... eu retiro então o que eu falei para não criar depois matéria para alegar 

pretensa nulidade, eu retiro essa observação que eu fiz, doutor! Palavra l(erec;1d.or Meíra: Eu 

vou sugerir à Comissão que peça uma opinião do Corpo de Bombeiros em relação às normas 

de segurança em relação ao distanciamento do posto de gasolina com estabelecimento de 

ensino e tudo mais, por quê? Eu estou falando isso, porque os postos de gasolina, eles 

tiveram que fazer uma readequação de bombas, de tanques, de reservatórios, com qual 

objetivo foi feito essa readequação? Com o objetivo de segurança, de se evitar explosões, 

quer dizer, evitar qualquer tipo de problema. Então, aquilo que a vereadora Chiara falou, 

poxa, eu não posso ter uma escola, mas eu posso ter uma loja de conveniência, ou aqui na 

Comendador da Silva Martha, tem um posto enorme ali que foi inaugurado recentemente, que 

na verdade virou um centro de entretenimento e ali eu tenho pessoas, tem o posto de 

gasolina, tem pessoas abastecendo o carro. Hoje, a norma de segurança dos postos, elas ao 

meu ver, oferecem toda a segurança possível que seja para funcionar qualquer 

estabelecimento, mesmo que seja ao lado. Essa distância que hoje está preconizado na 

legislação, de 50 metros e tudo mais, é porque naquele momento que foi feita a legislação era 

a distância que o bombeiro tinha recomendado. Então, eu sugiro que a Comissão peça uma 

orientação ou peça uma sugestão ao Corpo de Bombeiros para falar o seguinte: "ó, quais são 

as normas de segurança vigentes hoje em relação a distanciamento dos postos de 

gasolina?". Pelo menos aí, aquela primeira intenção da Prefeitura de colocar ali no prédio da 

Staff uma escola, que essa era a intenção, que seria "escola curinga", não é isso vereadora 

Estela e vereador Serginho? Então ela pode ser concretizada, porque tiveram que fazer essa 

readequação de utilização do prédio por causa de uma norma vigente dos 17 metros. Então é 

simples, é só perguntar para o bombeiro. O Corpo de Bombeiros, né, que prima pela 

segurança, principalmente no funcionamento, emite o AVCB que é o laudo de vistoria do 

Corpo de Bombeiros. Se o bombeiro emitiu o AVCB para Staff funcionar lá como escola, qual 

o problema? É só adequar a legislação municipal e .... não exigir mais os 50 metros, como 
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ontem foi aventado em relação ao empreendimento que está sendo realizado aqui na cidade, 

como hospital, poxa, vamos cair na realidade, estão fazendo investimento na cidade. Agora, 

vamos ficar preocupado com uma norma por causa de 50 metros, 1 O metros, 20 metros. 

Quem tem que falar sobre o assunto, não é o fiscal que aqui está e sim o Corpo de 

Bombeiros. Essa é a minha opinião! Palavra íiei-êâ.cl12r1-_o§l(gj Essa é uma sugestão trazida, 

nós vamos obviamente colocar na Comissão entre os membros e se assim for decidido pela 

Comissão, nós não temos nenhum problema em aceitar, não é vereador relator? Palavra 

yereador• r~J,ç1_tQr: Só uma observação, vereador Meira: A Comissão Especial de Inquérito 

instaurada para investigar as aquisições ou desapropriações, independente de nós mudarmos 

a lei, temos regis actum, que valia ou o que vale é a lei que está em vigor. Então, até entendo 

que possa sim ser feita uma alteração, se for recomendado, eu já deixo de antemão que eu 

discordo, mas pode alterar a legislação para dar uma destinação específica para aquele 

imóvel depois, mas o objetivo dessa CEI que é de investigar as desapropriações pela lei que 

vigora ainda, a finalidade neste caso da investigação, mas concordo, vamos abrir essa 

discussão pra ver se pode ... Eu tenho algumas informações que me passaram, inclusive essa 

semana, sobre os riscos que .... é, eu fiquei de conversar com uma pessoa amanhã, estudar 

sobre os riscos que existem de postos de gasolina próximo à escola, vou ter mais 

informações, mas enfim, o que está sendo apurado aqui de acordo com a norma dos 50 

metros, pela desapropriação por utilidade pública, levando em consideração que tem que ser 

aquele imóvel específico, porque senão não justifica a desapropriação por utilidade pública, 

senão teria que ter passado aqui pela Câmara, mas, enfim, muito bem-vindo e obrigado! Só 

para encerrar, não sei se é sua área, mas se for, você consegue nos ajudar. Você sabe dizer 

porquê nas desapropriações que ocorreram anteriores a essas, no final de 2001, constavam 

vistorias e nessas aqui não foram indicados? Não! Não sei te informar. Não sei te falar. Só 

mais uma questão. Você falou que o código de obras é de 82? Não teve alteração? Tem, tem 

atualizações, mas poucas. Saiu em 2018 uma alteraçãozinha, mas a base dele é 82. 

Palavra vereadora Chiara: O código de obras novo acho que teve um problema na legislação 

né? Se eu não me engano, foi uma legislação que teve um problema e ela deixou de entrar 

em vigor, é isso? É, parece que teve um problema no código de obras de 2018, uma 

inconstitucionalidade, não foi? Sim! ///////////////////////////// ////////////////////////////// //////1////////////////////////// 
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GUILHERME CLAUS GODIANO 

JULIANA GUSMÃO DE CAMARGO GODIANO 

Sócio proprietário da empresa Futuro 
Gestora Ativos e Participações Lida -
ex proprietária do prédio Rua Natalino 
Sonora, 2-100 / Jd Marabá - Bauru 

Inicialmente Guilherme disse ser sócio proprietário da empresa Futuro, estando nesta ocasião 

acompanhado de sua esposa Juliana, a qual disse não fazer parte do quadro societário da 

referida empresa, tendo comparecido apenas como convidada. Aduziu Guilherme que teve 

um imóvel desapropriado na Rua Natalino Bonora. Perguntado pelo Presidente da Comissão 

se a empresa FUTURA é holding da GERAARTE, respondeu que não, na verdade é uma 

holding. A GeraArte é uma empresa e a Futura é outra empresa. Palavra veréador relator: 

Bom dia Guilherme, bom dia Juliana, bom dia ao doutor que os acompanha, a todos os 

colegas e colaboradores. Qual sua participação nesse processo de desapropriação? Você 

chegou a ter contato com alguém da Secretaria de Educação, com algum corretor, com algum 

imóvel. .. quem que fazia essa intermediação entre os interesses da holding e da Prefeitura? 

GUILHERME: Na verdade eu não tive participação, eu acompanhei um pouco nos 

bastidores depois que desenrolou a condição da publicação da desapropriação no 
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Diário. Até ali a gente não teve, eu muito menos, porque a minha participação não é tão 

ativa nessa formação, mas eu tive depois uma participação para fazer avaliação e 

entendimento do valor da desapropriação, para poder dar o aceite, é ou não. Mas, antes 

disso, não teve nenhum, nada que tenha desenrolado, seja com imobiliária ou com ..... 

Enfim, não teve realmente nenhum contato. A gente foi pego de surpresa, essa é a 

verdade! Qual que é sua formação ... técnica? Sou publicitário. Publicitário? O senhor 

chegou a ter contato com alguém da Prefeitura? Prefeita, Secretária, assessor? Não, não, 

não tive. É .... foi pago ou solicitado alguma comissão por essa ... esse processo? Não, de 

forma alguma, foi como eu disse, a gente foi pego de surpresa mesmo, né, a gente foi 

informado sobre a desapropriação e a publicação posterior a data de execução. Então, 

imagina que nós temos uma empresa que fica naquele mesmo ambiente e aquele 

prédio também era estratégico para gente para uma futura ampliação, uma situação, 

então interesse de venda não existia. Num primeiro momento, isso não foi tomado de 

forma amistosa por nós, em função do ... é .... de tudo que se pode, se poderia dificultar 

ou representar numa ampliação futura. É, no entanto, a gente fez uma avaliação prévia 

das condições e a hora que a gente pesou a .... o esforço que ia se dar em contestar, não 

está tão fora do que a gente poderia buscar numa condição particular, a gente optou 

por seguir com essa situação e .... enfim ... ! Você lembra quando .... Que mês mais ou 

menos, que você teve ciência do que estava acontecendo? Que havia esse interesse? Na 

verdade, foi no final do ano, após o Natal, acho que foi segunda-feira de Natal, dia 27, 

que entraram em contato com um funcionário nosso, o João, e aí ele falou com o José 

Cláudio, que é meu pai, que por sua vez me ligou explicando o que estava acontecendo 

e que ai a gente foi se informar das medidas que a gente podia ali naquele momento. O 

senhor disse que chegou a analisar o valor, fazer uma avaliação? Nesse momento. Depois 

do dia 27? Foi no dia 27 e aí o aceite foi feito. A gente fez uma linha do tempo, né, com 

calma e pegamos todos os registros ali, foi no dia 29 a assinatura real, ali do aceite. 

Mas, o comunicado veio ali dia 27 e a gente tomou ciência de todo o material no dia 27. 

Até o dia 27 o senhor não tinha informação nenhuma desse processo de interesse da 

prefeitura e ninguém havia procurado vocês? Não, pelo contrário, foi como eu disse. A 

minha função hoje dentro da outra empresa do grupo é .... eu tenho uma diretoria 

industrial, então, eu imagino que estava tirando um pedaço da minha possibilidade de 

área fabril, então, eu inicialmente não aceitei, em um primeiro momento, da melhor 

maneira. Mas, aquilo, a gente pesou todas as situações que tinha para poder tomar 

uma decisão. E a gente acabou tomando a decisão do aceite, mas foi justamente 



3 

ponderado, não era, não tinha, não tinha esse produto ofertado no mercado. Palavra 

Vereaaora Çhiara: Na verdade eu não tenho perguntas não, presidente, eu acho que já foram 

respondidas. É, o seu pai que esteve aqui, então a oitiva dele foi bastante esclarecedora 

também. E você também coloca aí com bastante transparência, bastante tranquilidade. Nós 

aqui como representantes, enfim, de toda a cidade, a gente só lamenta que as coisas tenham 

acontecido dessa forma, sem uma notificação, sem um preparo, uma publicação no Diário 

Oficial no susto, uma ... uma revisão estratégica de empresa. Não é isso que a gente quer 

aqui em Bauru! Eu acho que nós não estamos em uma cidade tão grande que a gente não se 

conheça, aonde não se respeite quem está construindo a cidade há tanto tempo, então, a 

gente só lamenta, realmente. Palavra ~[~ãtjQJ:, r_e)gtQ[l Guilherme, vocês se sentiram 

prejudicados em relação a esse processo? Vocês acham que foi pago um preço justo ... vocês 

pretendem questionar isso judicialmente? Então Borgo, foi como nós ... nós dissemos, né, 

a avaliação a gente acredita que poderia buscar até algo melhor no mercado, com 

tempo maior, mas a gente é muito objetivo nas coisas que a gente faz e tem vários 

negócios em andamento e o esforço que a gente ia demandar uma medida judicial, 

aquilo já gerava uma receita mensal, porque já estava locado, isso também ficaria 

estagnado, então o prédio ele não está totalmente conectado às demais estruturas, a 

gente ainda tem uma reserva de área ali que poderia buscar uma construção, a gente 

optou, senão provavelmente ... poderíamos fazer, mas a gente tinha mais recursos ali 

para desenvolver, então a gente optou por pegar isso e empreender de outra maneira e 

seguir em frente. Qual que é a ligação da holding com a GeraArte? Não, os proprietários. 

Mas a ligação direta entre empresas não existe. Palavra Y,!=)r!=laclQr .Berriel: Olha, você vê a 

maneira como a Prefeitura opera, né? Em todos os depoimentos que eu vi aqui, de pessoas 

que tiveram seus imóveis desapropriados, primeiro aluga, confesso que se fosse para compra 

e venda, vocês não tinham interesse ou até teriam, mas num preço de vocês. Eu acho que 

salutar até na negociação de compra e venda, né, mas primeiro aluga, né, para depois assim, 

do nada, para livrar a pele deles, de ter que gastar esse dinheiro, senão dá .... Como é que é o 

nome mesmo? Esqueci? O nome que ia dar pra .... Improbidade Administrativa, pega e faz 

essa molecagem. Que na minha opinião, eu juro por Deus, essa falta de ética, da parte da 

Prefeitura, ter um abuso do poder econômico, eu fico assim .... abismado, como .... Como a 

Prefeitura age, né? Por exemplo, uma área estratégica para a empresa de vocês, uma área 

que futuramente estavam tranquilos para ampliar e da noite para o dia tem essa dor de 

cabeça ... e entrar no embate com o poder público, cara, olha, não vira mesmo, viu cara, é .... é 

difícil mesmo, a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco. Então é difícil, eu acho que 
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vocês, na minha opinião, fizeram até certo em aceitar porque é duro, viu, é duro, duro, duro, 

porque é contra o poder ... executivo, não vira mesmo. Fico triste disso tudo acontecer dessa 

maneira, como a Prefeitura age ... porque é uma falta de ética absurda. Segunda aí eu acho 

até que o Nelson Gonçalves fez uma reportagem aí, que tinha que por Lei Federal ... tinha até 

que notificar o proprietário, né, de como é desapropriação, nem isso fizeram, uma falta de 

respeito com o munícipe, assim, absurdo. E eu fico ... fico triste, a Chiara colocou muito bem, 

né, .... é ... Bauru não é tão grande assim que as pessoas acabam não se conhecendo ... uma 

falta de credibilidade. Bauru, eu acho que perde muita credibilidade, uma pena tudo isso. 

Mas, foi essa minha colocação. Estamos à disposição para o que precisarem e para nós 

também é importante que tudo fique muito claro e limpo porque a gente está no 

mercado há muito tempo, fazendo tudo de uma forma correta, é importante que se 

fique sempre com essa imagem. P:emyã!á_"~ii~íàdO~ JeJ~fl;lr'. Só deixa eu tirar uma dúvida 

aqui sobre o processo. Os imóveis eram da GeraArte? Não, da Futura. Da Futura? Sim. 

li li/ l/ Ili l/ Ili Ili l/ Ili Ili li Ili I/ Ili Ili Ili li/ Ili li Ili/ Ili l li/ Ili Ili l/ l/ Ili li/ li li Ili l/ Ili Ili/ Ili Ili Ili l/ Ili li lf Ili l/ Ili li Ili li li Ili l Ili l/ l/ Ili I Ili Ili/ 
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PAULO KAZUO SHODA 

g2tõ312õí2 

Proprietário da imobiliária 
TOP IMÓVEIS - Bauru. 

Em suas declarações iniciais disse ser proprietário da empresa TOP IMÓVEIS a qual 

intermediou alguns dos imóveis na apresentação para que fossem feitas as desapropriações. 

Pergontàçlo"'p~lg e,eJ~tlll como teve acesso a informação de que a Prefeitura estava em busca 

de imóveis e como ficou sabendo para dar início as tratativas, respondeu: Quem fez o 

primeiro contato foi um assessor meu de nome Fernando e inicialmente acho que a 

prefeitura montou um pessoal para conhecer os imóveis, para ver se servia ou não 

para a prefeitura e inicialmente a prefeitura montou uma comissão a fim de ver os 

imóveis que eram de interesse deles, qual servisse para o intuito deles, tipo escolas, 

para economizar aluguel, dentre outras coisas. Então, o primeiro contato foi por conta 

desta comissão que foi montada pela prefeitura para conhecer os imóveis. Perguntado 

pelo relator, quais os imóveis, respondeu: Imóveis que tinham aspectos de uma possível 

escola, um possível depósito para educação, uma possível sede para a Secretaria, 

tinham interesse em conhecer imóveis com esses perfis, afirmando que foi a prefeitura 

quem procurou sua imobiliária com esse interesse. Perguntado como chegou ao seu 

conhecimento, quem fez esse contato com a prefeitura, respondeu: O primeiro imóvel que 

apresentamos foi o da STAFF, eles tinham interesse desde o início em colocar ali a 

Secretaria de Educação no imóvel ou uma escola, para servir, se não me engano, para 
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reformar outras escolas. O perfil do imóvel era que fosse grande e bem localizado. 

Perguntado se desde o começo falaram que seria para Secretaria ou escola, respondeu: Sim, 

ou depósito, que no caso seria outro imóvel, o da Prata Construtora. Eles falaram que 

pretendiam imóveis para esses perfis, escola, sede da Secretaria e depósito. 

Perguntado sobre quem exatamente lhe passou essa informação, respondeu: Foi um senhor 

descendente de japonês também, que agora não vou recordar o nome, mas falou para 

o Fernando, vocês devem saber quem é, fazia parte desta comissão, quem procurou o 

Fernando, entre outros ali da secretaria da educação. Perguntado se chegou a ser 

procurado por algum servidor do município ou só ficou sabendo exclusivamente através do 

seu assessor Fernando, quanto ao interesse da administração, respondeu: Sempre através 

do meu assessor, até que chegasse no ponto de concluir o negócio, que aí, lógico que 

eu teria que fazer parte. Perguntado se tem algum parentesco com algum servidor público 

do município de Bauru, ou mesmo seu assessor, respondeu: Nenhum, não tem. Perguntado 

se conhece o pai e cunhado da prefeita, senhor Dozimar e Walmir, respondeu: Não. 

Perguntado se chegou a participar de alguma vistoria desses imóveis, respondeu: Não, mas 

o Fernando, meu assessor sempre esteve presente e era uma quantidade grande de 

pessoas, dez pessoas que iam para fazer essa avaliação do imóvel, mas eu nunca 

participei. Perguntado quais os clientes ou ex-proprietários desses imóveis que pagaram 

comissão para sua imobiliária, respondeu: No primeiro caso que foi a Staff, foi uma 

desapropriação consensual, que atingiu o valor que lhe satisfazia, apesar de ser bem 

abaixo do valor de mercado, satisfazia o interesse dele e então ele me pagou a 

comissão, salvo engano, no valor de R$ 225.000,00 mesmo. O segundo imóvel que foi 

com desapropriação consensual, também atingiu o valor mínimo pleiteado pelo 

proprietário, e que também estava bem abaixo do valor de mercado, e mesmo estando 

abaixo do valo de mercado, como atingiu o valor mínimo que ele queria, ele também me 

pagou. Esse foi o da Prata Construtora e foi 5% do valor da desapropriação, exato, 

agora de cabeça não vou lembrar o valor. E o terceiro imóvel, eu não sabia que poderia 

ter possibilidade de desapropriação sem ser consensual, se não, eu não teria 

apresentado nenhum deles. Então foi a desapropriação do Damásio, que foi um valor 

abaixo, muito abaixo do valor de mercado, e abaixo do valor mínimo que o proprietário 

queria. Nesse caso não recebi, nem vou receber comissão, até porque, quase perdi o 

cliente, porque ele me falou, poxa, como você apresenta um imóvel, e eu falei para ele 

que achei que só se fosse consensual, não sabia que a desapropriação poderia ser 

judicial e nesse caso não recebi comissão, logo, deste ponto em diante proibi de 
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apresentar qualquer outro tipo de imóvel. O terceiro imóvel não recebi comissão nem 

vou receber, até iria apoiar o proprietário numa ação contra a prefeitura, porque 

desapropriaram um imóvel que notadamente vale dez milhões, por seis milhões e 

alguma coisa, mas como a gente vive de comprar e vender imóvel, eu convenci o 

proprietário que de que era melhor aceitar o valor e pegar esse dinheiro agora, do que 

receber dez milhões daqui quatro ou cinco anos, porque eu tenho certeza que 

ganharíamos na justiça um valor maior, mas pegar esse dinheiro agora e trabalhar 

nesse período acho que a gente vai reverter num valor melhor trabalhando o dinheiro 

do que ficar brigando na justiça por um direito que é nosso, mas que leva muito tempo 

para receber. Perguntado se tem ciência do valor que os proprietários pagaram pelo imóvel 

há um ano atrás respondeu: Tenho ciência sim. Se não me engano em torno de dois 

milhões, perto de três milhões. Perguntado se é normal em um ano uma valorização para 

dez milhões, respondeu: Não. De Jeito nenhum. Essa é minha profissão. Eu sou um 

corretor especializado em especulação. Então eu compro imóvel barato, de quem está 

apertado e vendo por um valor maior, isso não deve ser um problema, pois é minha 

especialidade. Nesse caso eu não representei ele, mas assessorei na compra do imóvel 

como sendo um bom negócio, na época o Senhor Damásio tinha falecido e eles fizeram 

um valor abaixo, bem abaixo do que valia e esta é minha especialidade, então se a 

gente começar a contar tem vários casos assim, com repiques muito maiores do que 

este e num período de tempo menor que esse também. Eu sou especializado em 

buscar pessoas com dificuldades, eu não apareço muito, mas é minha especialização 

comprar imóvel que tem dificuldade documental, de pessoas que precisam do dinheiro 

com urgência, num valor bem abaixo, eu só faço isso, é minha especialidade, se você 

quiser ver um imóvel de valor convencional, não sou eu que vou te mostrar. Perguntado 

se sabe dizer quantos por cento se baseia o aluguel hoje em relação ao valor do imóvel, 

respondeu: Para um comprador raso, que não está acostumado, em torno de 0,5%, mas 

para quem é especialista a gente foca em torno de 1% do valor do imóvel. Perguntado 

se a respeito do valor da corretagem, o valor foi recebido integralmente pela imobiliária e 

como foi o pagamento pelo corretor, respondeu: Eu emito nota fiscal do valor total, eu 

tenho um contrato de prestação de serviço com ele e ele recebe um percentual desse 

valor. Normalmente ele recebe em torno de 40% e os outros 60% do valor recebido pela 

comissão fica com a imobiliária, normalmente é assim. Perguntado se fora o Fernando, 

teve mais algum corretor que participou, respondeu: Não, na verdade corretor só eu, ele é 

meu assessor. Perguntado quem teve contato com a Staff, respondeu: Eu conheci através 
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do meu contador, ele é contador meu e também do Coronel Zamboni, e foi ele quem me 

disse que estavam vendendo o imóvel da Staff e eu fiquei com o imóvel na cabeça, 

sabendo que ele estava à venda, que tinha interesse em vender, assim como sei que há 

vários outros que estão à venda. Existem muitos casos de imóveis, como o da Staff, 

que estão à venda, então a gente fala que tem interesse de venda, mas não se pode dar 

publicidade a isso, porque se der publicidade você prejudica o negócio que está ali em 

andamento, mas ele tinha interesse em vender. Perguntado se nesse caso ele chegou a 

lhe passar a permissão para vender, respondeu: Sim, por um valor maior do que foi 

desapropriado, pois lá foi vendido por um valor abaixo do que vale, posso atestar isso 

e é muito fácil confirmar isso que estou falando. Perguntado se então o primeiro contato 

do proprietário do prédio da Staff foi feito com o declarante, respondeu: O primeiro contato 

com o proprietário do imóvel, sim. Eu não conhecia a Milene Zamboni, ela assina como 

proprietária porque o Zamboni deve ter colocado o nome dela, mas a negociação foi 

feita sempre com o Coronel Zamboni. Perguntado se·o Fernando chegou a lhe informar se 

o interesse da prefeitura era para compra e venda ou para desapropriação, respondeu: O que 

ele falou é que era para desapropriação consensual. Uma pessoa sem conhecimento 

pode trocar as palavras, mas quem tem um pouco de conhecimento sabe a diferença. 

Mas jamais uma pessoa com a experiência que o senhor tem faria proposta de compra e 

venda para a prefeitura. Olha, a nomenclatura da coisa pode ser essa. Por ser 

consensual, a gente tem que estabelecer um valor. Mas o senhor acabou de falar que 

uma pessoa sem conhecimento pode trocar a nomenclatura, mas não é o caso do senhor, 

certo? Olha, nunca participei de uma desapropriação. O que era desde o início falado é 

que seria uma desapropriação consensual, se é uma desapropriação consensual não 

importa muito a nomenclatura que você vai dar a isso, no entanto, o que se percebeu 

depois, é que não necessariamente a desapropriação era consensual, como foi o caso 

do Damásio. Perguntado se chegaram a enviar para alguns desses ex-proprietários proposta 

de compra e venda? Eu tenho certeza que o senhor não ia se equivocar e fazer uma proposta 

de compra e venda numa desapropriação? E como seria o nome do documento então, só 

para eu entender? Eu que te pergunto, o senhor é quem é especialista neste assunto? Sou 

especialista em compra e venda, em desapropriação nunca tinha participado, foi a 

primeira vez e com certeza a última. O senhor sabia que o imóvel da Rua Minas Gerais 

estava à venda pela Moraes Imobiliária? Não. Ele estava sendo vendido por quatro milhões 

e setecentos mil reais, o senhor lembra por quanto foi vendido? Ele estava sendo vendido 

por quatro e setecentos? Sim. Tem documento no processo sobre isso. E tem uma carta 



5 

do proprietário autorizando ele vender por esse valor? Estou afirmando que o imóvel 

não estava à venda por esse valor. Estou afirmando, eu quem administrava esse 

imóvel. Ele estava locado para um supermercado, eu fiz a locação, eu administrava o 

imóvel. O senhor tinha um contrato, uma procuração desse móvel da Rua Minas Gerais? 

Com certeza. Dois anos antes da desapropriação ele estava alugado e era eu quem 

administrava. Tem exclusividade com o senhor? Com certeza. O meu contrato de locação 

já prevê a exclusividade de venda. Nesse caso da Minas Gerais então o senhor tinha 

contrato de exclusividade tanto de locação, quanto de venda? De locação ele já estava 

alugado. No meu contrato de locação prevê sim exclusividade de venda, a 

exclusividade é para o inquilino, mas é exclusividade de venda. Então eu posso presumir 

que outra imobiliária não poderia anunciar o imóvel para venda? Eu acho que você pode 

presumir. O valor da prefeitura em cima do valor venal está errado? Mas muito errado. Não 

está pouco errado. A prefeitura de vez em quando erra de forma para mais, as vezes de 

forma para menos. O valor venal é uma coisa para a gente se basear de forma assim ... 

né ... mas a assertividade dela, do valor venal é muito pequena em relação ao real. 

Quando a comissão, a prefeitura entrou em contato com o Fernando e com o senhor, em 

todos os imóveis eles falaram as finalidades, ou eles deixaram em aberto, olha, nós 

precisamos de galpão, secretaria e escola? Agora por último eles estavam procurando 

terrenos para construir escolas, no final do ano passado ou no começo deste. 

Inicialmente eles apenas passaram os perfis dos imóveis que pretendiam, em primeiro 

lugar para escola que seria a necessidade maior que o município tinha, segundo lugar 

para economizar aluguel tirando a secretaria de onde ela estava e que pagava aluguel e 

para depósito da secretaria da educação. Estou passando para o senhor os anúncios da 

Moraes Imobiliária e como o senhor disse que tem exclusividade, gostaria de saber dentro da 

sua profissão se é correto o que eles fizeram. Olha, se é correto tem que ver com ele, né, 

eu até acho que tem um pouco de ciúmes, porque eu vim do Japão faz uns dez anos e 

vivi minha vida inteira lá e eu acabei falando uma coisa de que o prestador de serviço 

no Brasil é fraco, aqui no Brasil a concorrência é fraca, porque o pessoal almeja muito 

dinheiro e esquece do serviço que você tem que prestar e tem muita gente que ficou 

magoada com isto que falei e pode ser o caso desse senhor aqui, ele pegou para ele 

isso e pode ser que de alguma forma isso pode ter magoado ele, mas eu não estava 

falando dele, estou falando de uma maneira geral, a concorrência é fraca. Como a 

população que está em casa não está vendo, o senhor pode só citar o que eu demonstrei 

para o senhor? Eu vejo aqui anúncio do Moraes Imobiliária vendendo galpão. Qual o 
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galpão? O galpão da Prata Construtora. Qual o valor, por favor? Quatro e setecentos. O 

senhor sabe se foi feito laudo de vistoria para aferir a depreciação dos imóveis? Eu nem 

sabia que existia isso. Nas desapropriações que foram feitas, até hoje, em todas constaram 

esses laudos. Não sabia que existia isso. Soube que foi feito laudo de avaliação do 

imóvel. Provavelmente, no laudo de avaliação do imóvel, presumo que tenha a 

contabilização da desvalorização pelo tempo. Certo, mas não tinha. Então quer dizer que 

foi feita uma avaliação como se o imóvel fosse novo? É isso que estou perguntado, se foi 

feita a avaliação, porque no processo não consta. Existe o cálculo para efeito de pagamento, 

mas não o laudo, o apontamento para efeito da depreciação do imóvel. E esta comissão que 

esteve lá, o que ela fez? A questão é essa, é isto que a gente está levantando. Entendi. O 

que foi passado para mim é que era uma comissão que fazia a avaliação do imóvel, a 

comissão ia lá para fazer a avaliação do imóvel para desapropriar. Ora, vou 

desapropriar, como que eu desaproprio, tinha que ter uma comissão para fazer a 

avaliação do imóvel, e essa _comissão que ia lá, em todas as vezes a comissão 

desvalorizou o imóvel. Como foi desvalorizado? Desvalorizou, você tinha o pedido e o 

valor da avaliação foi menor. Nos dois casos que a desapropriação foi consensual, o 

proprietário aceitou o valor menor, no caso que foi judicializado, o proprietário não 

aceitou, e mesmo assim foi desapropriado, que foi uma coisa que eu não sabia que 

eles podiam fazer. Perguntado se, mais algum outro imóvel foi oferecido pela sua imobiliária, 

ou os três que foram oferecidos ou que foram intermediados fecharam negócio, respondeu: 

Olha, se não me engano a gente ofereceu esses três imóveis. O lema meu, é por isso 

que fico na retaguarda, é entender para atender. Então se vier me falar eu preciso de 

um imóvel assim, assado, o que um corretor normal faz, ele te mostra tudo o que ele 

tem, e eu vou te mostrar o imóvel que vai lhe atender, de acordo com o que você me 

falou. Então o senhor só mostrou os três imóveis e os três atenderam a prefeitura? Os três 

atenderam. Olha, se mostrou outro, você me perdoa, eu não sei, pode ser que tenha 

mostrado outro sim, mas eu não lembro agora quais são. O Fernando vai poder falar 

melhor se ele mostrou outros imóveis. iJereadôrà' Chiará após suas considerações, 

pergunfo!J, eu tenho uma dúvida ... porque a prefeitura escolheu a sua imobiliária, já que para 

se fazer tal escolha deveria ser através de um processo? Foram várias imobiliárias, não é? 

Eu vendi três imóveis, apresentei imóveis e três foram desapropriados, dos treze 

outros, foram distintos os corretores, não é? Sei apenas de um caso de uma familia 

que são do meu grupo de investidores que foram desapropriados e que teve uma 

apresentação feita por uma corretora, que foi o imóvel aqui no centro da cidade. Após 
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as considerações iniciais da vereadora Chiara na sua fala, assim se expressou o depoente na 

sequência da resposta acima dada por ele próprio: Agora entendi, e assim, aí eu concordo 

plenamente, porque assim, ela pode ter errado na finalidade, ela poderia ter visto 

melhor, fez compras ruins, porque o critério de avaliação dela não foi bom, deveria ter 

gastado em outro lugar, isso, pelo que você me falou, eu já concordei com algumas 

coisas que você me falou, eu acho que investiu errado sim, mas isto não é passível no 

meu ponto de vista, do que foi feito, que é presumir ilícito aonde não tinha. Ela errou 

sim, ela fez esse erro, comprou escola no lugar errado, era para ser escola virou 

Secretaria de Educação, cometeu um erro enorme. Esse erro é um crime? Porque é o 

que vocês estão apurando aqui, ilícito. Na minha opinião ela errou, nem votei nela, e ela 

errou. Só que se isso é passível de crime, cobrem o erro dela! Acho que aí, não sei, as 

urnas mostrarão isso, outras coisas mostrarão isso. Acho perfeito o que a vereadora 

falou, porque aí vem de encontro ao que está acontecendo aqui e se ela cometeu algum 

erro, e aparentemente ela cometeu mesmo, porque ela pagou muito caro numa área 

nobre da cidade e não precisava ser lá, é um erro de opinião e eu tenho que discordar 

veementemente porque senão eu estaria envolvido. O que a vereadora falou tem todo o 

sentido, de ela ter comprado um imóvel na zona sul, por seis milhões e que valia até 

mais, e poderia ter gasto dois num imóvel em área menos nobre, isto faz sentido. Mais 

isto não é passível de comissão de inquérito, ela errou, expõe o erro dela, e aí o público 

em geral vai ver que ela errou e que assim com meia dúzia de palavras eu percebi que 

ela fez cagada. Perguntado pelo relator sobre o valor de mercado seguir o valor venal da 

certidão da prefeitura e se estaria fora, responde: O valor venal não serve nem de 

parâmetro para a gente trabalhar, em nenhum imóvel serve de parâmetro para 

avaliação, não é especialidade do poder público avaliar imóvel, com certeza. O valor 

venal é para pagar ITBI e pagar imposto, mas não acompanha o valor comercial. 

Pergyr\tfdçí., P.~!ª VereadB'rliXíiíara sobre o imóvel que não foi desapropriado, mas que em 

seu raciocínio lógico deveria ser o primeiro imóvel a ser desapropriado pelo Poder Público, 

aquele justamente onde estava instalada a sede da Secretaria Municipal de Educação, na 

Avenida Duque de Caxias, que abrigava a sede da secretaria e escola, que estava alugado já 

há alguns anos, se chegou a oferecer referido prédio à prefeitura, respondeu: Não. E nesse 

caso eles não precisavam de um corretor, não é? Porque para eles desapropriarem, 

eles precisavam do corretor para abrir o imóvel, aquele, eles poderiam desapropriar a 

hora que quisessem. Se servia, não sei porque não desapropriou. l/l/l!llll/lllllllll!lll/l/l!III/III 
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DANIEL MOYSES BARRETO 

Procurador Jurídico do Município -
Diretor da Divisão da Procuradoria do 
Patrimônio Imobiliário - Secretaria dos 
Negócios Jurídicos de Bauru 

Inicialmente declarou que assumiu como Procurador Jurídico em 22/10/2019, sendo lotado na 

Procuradoria de Execução Fiscal e no final do exercício de 2020, tendo surgida uma vaga na 

Procuradoria do Patrimônio Imobiliário que é uma área pela qual tem gosto e que trata 

precipuamente da administração pública, pediu para ser realocado, e durante o ano de 2021 

ingressou na Procuradoria do Patrimônio Imobiliário. Disse ainda que no mês de setembro 

surgiu a possibilidade de substituir a direção por vinte dias e ao depois, desde 04/11/2021 

passou a atuar como Diretor da Procuradoria do Patrimônio Imobiliário, sendo que logo de 

início já sinalizou que pretendia sair de férias no final do ano, se afastando então a partir do 

dia 10/12/2021, retornando no dia 31/12/2021 ao trabalho. Pontuou sobre a estrutura da 

Secretaria de Negócios Jurídicos que disse ser composta do Departamento da Procuradoria 

Geral e por última as Divisões, em número de quatro, sendo elas Divisão da Procuradoria de 

Execução Fiscal que lida com tributos; a Divisão da Procuradoria do Patrimônio Imobiliário, e 

o que não for matéria destas duas, se for administrativo é da Procuradoria do Consultivo e se 

for judicial é da Procuradoria do Contencioso. Mencionou ainda que a Procuradoria do 

Patrimônio Imobiliário, apesar desse nome, tem um leque muito mais amplo de assuntos, haja 
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vista que se lida com o patrimônio imobiliário do município - praças, ruas, escolas, hospitais, 

distritos industriais; o patrimônio imobiliário - carros, veículos, ônibus; meio ambiente; a parte 

de vigilância sanitária em virtude da saúde e toda a estrutura de intervenção do estado na 

propriedade privada que é o caso das desapropriações, destacando que de fato é uma 

diretoria que tem um leque de assuntos muito densos e extensos, por isso entende como 

desafiador, por outro lado, acaba sendo necessário ao depois prestar depoimentos, 

justamente porque são coisas muito importantes que por lá passam. p~guntado'Relo relator, 

se quando assumiu a direção da PPI em 04 de novembro de 2021 já estava em trâmite esses 

processos de desapropriações, respondeu: Salvo melhor juízo, o primeiro processo que 

passa por mim, ele passa quando ainda estou na substituição da direção, em setembro, 

é o processo 110949 e eu assumo como titular da direção no dia 04 e no dia 05 vem 

outro processo. Perguntado quem era o diretor anterior da PPI respondeu: Era a Doutora 

Carla Cabogrosso. O senhor sabe o porquê da troca? Porque é uma diretoria muito 

desgastante, o volume de trabalho é bastante significativo e em especial você 

diariamente toma decisões, é levado a refletir juridicamente num leque de assuntos 

muito extensos, de muita complexidade, evidentemente, ao longo de dois ou três anos 

leva a um desgaste natural da pessoa que esteja ocupando aquela direção. Perguntado 

se sabe dizer se ela pediu para sair ou se isto partiu da administração, respondeu: Ela pediu. 

Perguntado sobre quem teria lhe convidado, respondeu: Me dou muito bem com a Doutora 

Carla e ela indicou meu nome para substituição, que foi aceito pela direção. Perguntado 

se teve acesso a todos os processos de desapropriações e se deu parecer, se manifestou em 

todos eles, respondeu: Não, porque exatamente como falei, quando eu assumo, já 

assumo com o acordo que entraria em férias, então eu participo de três ou quatro 

deles, dos últimos eu não participo, são quatro processos. Perguntado se tem ciência e 

se participou do processo 110949 referente a aquisição do prédio da Staff, respondeu: sim. 

Convidado a comentar sobre o porquê foi alterado o procedimento que até então era de 

compra e venda e depois para desapropriação: A procuradoria jurídica é um órgão de 

assessoria jurídica do executivo. O administrador público é legitimado pela população 

através do voto para exercer o juízo de conveniência e oportunidade que ele entenda 

seja melhor para gerir. Quando chega para nós na procuradoria, como assessores 

técnicos, chega qual é o desejo, a intenção do administrador, nesse caso, não chega 

assim necessariamente quero fazer uma desapropriação, quero fazer uma compra e 

venda com dispensa de licitação, o que eu devo fazer? Chega um processo 

constituído, com esse desejo, quero fazer uma desapropriação. Mas nesse caso o inicial 
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foi pela desapropriação ou pela compra e venda? Excelência, pelo que me recordo é pela 

desapropriação quando chega até nós. Só compulsando os autos. Nesse instante é 

passado uma cópia do referido processo ao depoente, indicando o relator "acho que logo no 

começo do processo, folhas quatro, indica uma proposta de compra e venda. E relembrando 

também Doutor o depoimento da proprietária deste imóvel, na semana passada, ela diz aqui 

para a gente que o primeiro contato que ela teve com a prefeitura foi através de um corretor 

da prefeitura oferecendo o imóvel". Eu sou guiado pela manifestação do administrador, 

no sentido: o que nós queremos fazer, e em sendo manifestado que queremos fazer 

uma desapropriação, a gente tem que olhar o estado do processo, o que está 

constituído, para tentar apontar pela ... por toda legalidade do trâmite. Porque assim, 

Vossa Excelência mencionou que há uma proposta de compra e venda e realmente, 

uma proposta de compra e venda junto com o instituto da desapropriação vai causar .. . 

pode causar um desajuste nesta situação. Por isso que a nossa manifestação ela é ... . 

porque assim, deixa só eu retomar um pouco porque eu acho que possa existir um 

debate juridico entre, onde caiba a desapropriação, também possa caber a compra e 

venda por dispensa de licitação, quando atende a finalidade precípua da administração 

baseada na funcionalidade e na localização do imóvel. Eu acho que possa haver uma 

zona cinzenta entre esses dois institutos. O senhor pode explicar para a gente qual a 

diferença entre uma compra e venda para uma desapropriação? Por utilidade pública? Eu 

acho que pode haver uma zona cinzenta realmente para fazer essa diferenciação entre 

um e outro, porque há situações onde o Decreto 3361 vai falar onde cabe a utilidade 

pública, a segurança pública, a construção de prédios públicos, aeródromos, e a 8666 

que breve será substituída, mas no mesmo item, vai falar que a administração pode 

fazer uma compra e venda por dispensa de licitação, quando o imóvel atende a 

finalidade precípua da administração baseada na localidade. Então, realmente pode ... 

eu acho que realmente possa haver uma zona cinzenta. E quando esse processo, 

analisado pelo procurador, chega até mim, minha principal preocupação é, verificando 

que já existia, como Vossa Excelência mencionou, a proposta de compra e venda, não 

necessariamente dispor sobre essa situação, porque havia manifestação pela 

desapropriação, se não me falha a memória, mas é tipo assim, o que eu acho principal 

é evitar o prejuízo à administração pública. Acho que este é o ponto principal. Mas há 

discricionariedade do agente público em escolher pela compra e venda ou pela 

desapropriação? Não é vinculado o ato administrativo? Eu não entendo que exista 

necessariamente uma jurisprudência dominante consolidada sobre essa situação. Por 
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isso que a minha principal preocupação era, que dentro daquele processo a gente 

tratasse todos os temas para evitar prejuízo à administração, que foram norteadas em 

três pontos principais. Então para evitar, quando a lei diz que compra e venda tem que 

passar pela Câmara, quando existe a necessidade de licitar, quando a desapropriação obriga 

justificativa, quando existe a obrigação pelo princípio da legalidade de justificar o porquê 

daquele determinado imóvel, que não existe outro imóvel na região ou na cidade, que é 

utilidade pública, tem que ser especificado isso aí, há margem de discricionariedade para 

descumprir essas legislações sob a justificativa de não desperdiçar dinheiro público? Vossa 

Excelência tocou num ponto que nós frisamos bastante na manifestação, que é a 

questão da justificativa, quando eu falei que o norte principal, tendo já uma certa 

conformidade o processo de como ele tramitou e havendo esse juízo de conveniência 

da oportunidade na intenção de fazer uma desapropriação, nosso norte principal foi 

nesse sentido, de haver a justificativa da necessidade de realizar uma desapropriação, 

a justificativa de que este imóvel é o único que atende à sua necessidade de realizar 

essa desapropriação, eu sinalizo nos processos assim que essa é ... a análise destas 

justificativas não compete a assessoria jurídica, analisar esse juízo, mas nos compete 

sinalizar que é necessário que haja essas duas justificativas. O outro ponto é no 

sentido de que esse imóvel, essa área, pode receber aquilo que você deseja? Ele 

atende o direito urbanístico? Permite que isso seja ali? Por isso que nós pedimos a 

certidão de uso e ocupação do solo, para nos garantir de que aquele investimento 

realmente vai ser concretizado na prestação do serviço público. E o terceiro ponto 

principal é a avaliação do imóvel, que você pague exatamente aquilo pelo qual vale o 

imóvel. E aqui há um sub item dentro deste, que em qualquer município do Brasil você 

vai ter o tributo do ITBI e IPTU, nos quais os dois tem a mesma base de cálculo, que é o 

valor do imóvel, só que essa base de cálculo, para o ITBI é um e para o IPTU é outro e 

em alguns casos há uma discrepância muito grande e a gente acaba sinalizando 

também essa situação. Quando o processo chegou para o senhor se manifestar, havia 

justificativa? O senhor disse que o processo era de desapropriação desde o começo. Havia 

justificativa de utilidade pública para desapropriação quando o senhor se manifestou? Eu 

lembro de a gente pedir que seja feita a justificativa, porque eu lembro que eles vieram 

com a justificativa da necessidade, mas eu acho que a gente acabou pedindo para que 

se fosse complementado em alguns casos, aí eu preciso realmente parar com calma e 

olhar porque o processo é grande, para que se justificasse porque aquele é o único 

imóvel que atende a sua necessidade, que provocou esse administrativo. O senhor não 



5 

lembra? Lembrar de cabeça todos os processos é impossível. O senhor foi convocado 

com quanto tempo de antecedência? Quando o senhor recebeu a convocação desta 

comissão? Vossa Excelência tem na íntegra todos os processos, não é? Não, eu sei, 

mas quero constar porque está sendo transmitido e precisa materializar. Eu posso confirmar 

no meu e-mail. Faz uma semana, mais ou menos? Ah sim, sim. Sabe porque Doutor, 

porque o depoimento do senhor é muito importante e se a gente não conseguir todos os 

detalhes, nós vamos ter que convocar o senhor novamente. Então, se o senhor não estiver 

preparado para responder as nossas perguntas, sem problema nenhum, a gente termina e 

convocamos o senhor novamente. Estou a total disposição, não tenho absolutamente 

nada a esconder, estou aqui para responder a todas as perguntas, agora, passa por 

mim mais de vinte processos por dia, por isso até trouxe minha manifestação 

exatamente para tentar recordar algumas situações, mas quando Vossa Excelência 

pergunta especificamente sobre o processo 110949 eu vou aqui então com calma, para 

responder. Consta um ... deixa eu explicar para o senhor, consta um despacho do senhor, 

num dos processos, falando que enquanto aqui estiver cumpre meu papel resguardar os 

procuradores jurídicos de qualquer pressão interna ou externa para exercer a livre análise dos 

processos, o que nos leva a crer que estava ocorrendo uma pressão em cima dos 

procuradores, porque senão não teria o porquê do senhor constar isto aqui em um despacho. 

Então nós precisamos chegar ao detalhamento desses processos, por isso que eu perguntei 

quando o senhor tinha recebido a convocação, pois é de praxe no meio jurídico quando a 

gente vai ter uma audiência no fórum, a gente ler aquele processo, se preparar em cima 

daquele processo, por mais que passem centenas, dezenas de processos em nossos 

escritórios, mas a gente vai focado naquela audiência, naquele processo. Eu não estou aqui 

fazendo uma crítica, por favor, não interpreta de forma equivocada, mas se o senhor precisar 

de mais uma semana, uns dez dias para ler, porque eu sei que são vários, os trabalhos na 

procuradoria sei que são imensos, já trabalhei no executivo, eu sei que o trabalho é muito 

pesado, agora, os nossos trabalhos aqui também são importantíssimos, então eu até peço ao 

Presidente, se possível e se o senhor assim achar melhor, para focar ali um pouquinho mais 

nos processos, porque eu vou chegar aqui. .. eu vim aqui, para o senhor ter uma ideia, com 

diversas perguntas para detalhar, diante da gravidade do que consta aqui e não só dos 

despachos do senhor, mas dos despachos também que estão no mesmo diapasão do 

Procurador Maurício Porto, e eu considero, pelo menos na minha visão como relator, como 

fundamentais o depoimento do senhor, do Maurício Porto. Então se o senhor quiser, aliás, 

não depende só de mim, depende do colegiado, mas pelo menos na minha visão, se o senhor 
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quiser mais uma semana para se preparar melhor para a gente detalhar esses processos, 

para ter um tempo ali para fazer os apontamentos necessários, já tendo uma ideia da onde a 

gente vai chegar, eu por mim concordo, se for do interesse do senhor. Por mim posso 

responder tudo e aqui agora. Então vamos recomeçar, eu vou passar uma borracha aqui e 

a gente vai voltar. Perguntado se esse processo começou por compra e venda ou 

desapropriação, não respondeu. Nesse momento o vereador relator assim se expressa: 

Presidente, eu abro mão da testemunha e vou pedir a reconvocação dele. Perguntado pelo 

Vereado'r M·aQPeÍ Lo~iÍª se o processo foi iniciado como compra e venda, respondeu: Foi, 

agora estou vendo aqui. O relator assim se manifesta: O senhor acabou de falar que foi por 

desapropriação doutor. Eu vou pedir, com toda vênia e respeito ao senhor, em consideração 

ao legislativo bauruense, a população e aos resultados na nossa CEI, com todo respeito, 

sinceramente, ao senhor, eu vou pedir para que nós encerramos essa oitiva e que faça a 

reconvocação do depoente para a próxima semana aonde possa vir mais inteirado do 

processo, porque Vossa Excelência acabou de falar no início da oitiva que o processo era por 

desapropriação e agora o senhor fala que é por compra e venda. Eu falei que precisa 

observar nos autos. Mas o senhor teve uma semana para observar os autos e o senhor vai 

querer observar aqui? Um detalhe mais importante? Eu poderia ter acesso anterior aos 

autos? O senhor não tem? Isso é cópia do processo de desapropriação. O senhor não teve 

acesso no processo que o senhor se manifestou doutor? Doutor, o senhor acha que é bom a 

gente continuar doutor? Com certeza. O senhor é um servidor público, procurador.... o 

senhor acabou de entrar em contradição aqui se era processo de desapropriação ou compra 

e venda. Vossa Excelência, peço escusa pela minha fala anterior. Com todo respeito que 

nutro ao senhor, vou pedir a reconvocação dessa audiência. Peço vênia se falei que isso 

era desapropriação desde o começo, só rapidamente olhei aqui no processo, nos 

autos, realmente veio como aquisição e não tem o menor problema. Não existe 

cabimento de eu falar alguma coisa que seja contrária aquilo que está no processo, 

exatamente porque já está no processo, não tem como uma pessoa vir aqui numa coisa 

que está escrita e dizer que aquilo não está escrito. Nesse exato momento o presidente 

da comissão \(eJ~ª-.cli'lr".Mi'r:t~~.§]~ suspende a reunião a fim de que colegiado decida 

sobre o pedido feito pelo Vereador Relator quanto a reconvocação do depoente. Logo em 

seguida à presidência da comissão reabre à reunião com informação de que por maioria 

absoluta do colegiado fica redesignada a oitiva do Doutor Daniel Moyses Barreto - Diretor da 

Divisão de Patrimônio Imobiliário da Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos, para o 

próximo d ia 29/03/22 às 16 :00horas. lllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllf lllllllllll/ll/llllllllllllllll IIIIIIIIIIIIIII 
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29/03Í2022 

DAVILÇO GRAMINHA / WILSON GRAMINHA 

(D.W. NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA) 

Proprietários do imóvel sito na 
Rua Elisiário Franco, 1-95 - Vila 
Aviação - Bauru 

Preliminarmente fez uso da palavra Davilço Graminha que, acompanhado de seu irmão 

Wilson Graminha, disse serem pequenos empresários nesta cidade, atuando especialmente 

no seguimento de revenda de combustível com pequena rede postos, além desta principal 

atividade, possuem duas empresas administradoras de bens, fruto do trabalho ao longo 

desse período todo. Dentre os imóveis que possuem aqui em Bauru e outras cidades, acerca 

de dois anos adquiriram um imóvel da família do Doutor Damásio e tinham lá a intenção de 

fazer uma parceria com empresa da construção civil, Bild, Franzolin, sendo que com a Bild o 

negócio não prosperou e no momento da desapropriação estavam com projeto em 

andamento com a Construtora Franzolin. Logo em seguida também fez uso da palavra Wilson 

Graminha, que disse ser sócio e quem cuida mais da parte comercial da sociedade, em 

especial dos postos de Marília e Garça, entretanto, toda essa operação de compra e venda 

de imóvel afirmou ser Davilço quem administra, ele quem coordena, afirmando ser ele quem 

dará todas as informações que a comissão precisar. Pergunta do v~re.ador relator: Quem fez 

esta intermediação? Foi o senhor direto, foi corretor, quem fez esse trabalho junto a prefeitura 

municipal? Nós fomos um momento qualquer procurados pelo "Paulinho" que é da Top 
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Imóveis, nosso assessor para esse tipo de assunto, não só neste caso, como em 

tantos outros imóveis que já compramos, pessoa de absoluta confiança e ele já sabia 

de projeto em andamento da Franzolin, mas ele chegou a mim e anunciou o interesse 

da prefeitura em comprar o nosso imóvel e nos foi feito uma proposta, não tenho o 

número exato na cabeça, mais por volta de seis milhões e cem, coisa assim. Comentei 

com ele que a proposta não era essa, de vender, e sim edificar, até porque não somos 

vendedores e sim investidores na compra e execução de alguns projetos naqueles 

imóveis que nós compramos. Ele me convenceu a apresentar uma proposta a 

prefeitura, uma contraproposta, claro, e argumentou que a gente poderia apurar esse 

valor e investir em outros imóveis, em leilões, ou coisa parecida, que é a especialidade 

dele e assim eu concordei e foi feita uma contraproposta a prefeitura, imagino que de 

R$ 7.500.000,00 e isto foi encaminhado por ele, obviamente com meu aval, com a minha 

aprovação. Então, quem intermediou esta apresentação para a prefeitura até este 

momento, foi o Paulo, da Top Imóveis. O senhor lembra mais ou menos que mês que foi 

essa procura do Paulo com essa informação do interesse da prefeitura? Me desculpe, mas 

não me lembro! Pelo que eu entendi então, o primeiro contato, quando o Paulo procurou o 

senhor, já na primeira conversa ela já disse que o interesse da prefeitura era comprar por seis 

milhões? Acredito que ele apresentou uma proposta de seis milhões e pouco, uma 

avaliação de seis milhões e cem ou coisa parecida. Ele chegou a dizer para o senhor que 

o valor poderia ser R$ 4.660.000.00 ou já anunciou direto como seis milhões? Não, não me 

lembro desse valor de quatro milhões, seiscentos e sessenta, não tenho essa 

lembrança não! O senhor teve contato direto com o Paulo em todas as conversas, ou o 

Fernando que é assessor dele também conversou com o senhor? Não me lembro de ter tido 

nenhuma conversa com o Fernando, conversei com o Paulo, é a pessoa que trata 

diretamente comigo. O senhor disse que estava numa tratativa com a Franzolin para fechar 

um empreendimento? Exatamente, para tlar andamento a execução de um prédio de 

apartamentos. Tinha mais alguma imobiliária intermediando os interesses da sua empresa, 

ou tentando vender esse imóvel? A gente tem lá um prédio interessante para escola e se 

aparecesse alguma proposta para locação nós podíamos até avaliar, então, as 

imobiliárias, de maneira geral nos conhece e sabe dos imóveis que a gente tem, e 

acredito que poderia ter alguma imobiliária oferecendo para locação, acredito que sim! 

Mas não era nossa prioridade, visto que já estava em andamento com a Franzolin o 

projeto. Tem algum parentesco com servidor da prefeitura, secretária? Não, não temos! O 

senhor chegou a participar de alguma diligência, vocês foram no local, porque nós temos 



3 

informação que a prefeitura constituiu uma comissão de servidores para fazer vistorias, 

acompanhar, os senhores chegaram a participar de alguma vistoria, de alguma dessas 

visitas? Não, eu não participei, não estive presente em ocasião nenhuma, para qualquer 

finalidade, para locação, para venda, mas imagino que o Paulinho esteve lá com o 

pessoal da prefeitura. Em relação ao valor que foi pago pela prefeitura, existe uma ação de 

desapropriação em que foi depositado em Juízo. Os senhores concordam com esse valor, 

irão questionar em juízo, irão contestar? Como eu disse, a gente não comprou o imóvel 

para vender. Eu imagino que o valor que a prefeitura está nos pagando está muito 

aquém do que penso eu que vale! Nós fizemos uma primeira tratativa com a Bild para 

desenvolver lá um projeto e este valor ia a oito milhões e meio, mais ou menos, só não 

evoluiu porque eles queriam colocar um terreno na Afonso José Aiello e não me 

interessou! As bases do negócio era oito milhões e meio, obviamente, para receber no 

futuro, porque geralmente pagam em espécie ou apartamentos, no momento que 

ficarem edificados, vendidos. No caso da Franzolin nós ainda não tínhamos chegado 

nessa avaliação, nesse valor, mais o primeiro estudo, meio que informal, nos apontava 

para uma remuneração novamente futura, de nove milhões de reais, pelo terreno, 

unicamente pelo terreno, três mil metros quadrados! Os senhores irão questionar, 

contestar esse pagamento em juízo? Quando a prefeitura declinou da contraproposta que 

fizemos, pensamos nós que o negócio tinha se esfriado, nada mais se falou a respeito. 

No final do ano houve a desapropriação, num primeiro momento nós não se 

apresentamos para concordar com a desapropriação consensual e o valor foi 

depositado em juízo, tivemos conhecimento disto logo no começo de janeiro. Depois, 

consultando Doutor Carlos que nos orienta, já tivemos uma experiência de 

desapropriação pelo Estado de São Paulo, pois fomos os felizes donos de uma 

propriedade rural que tem o presídio em Gália, e a nossa demanda judicial com aquele 

caso não foi proveitosa, só tivemos problemas. Em outro momento, o Paulinho que é 

nosso consultor nesses assuntos, nos dizia da conveniência de receber o dinheiro, 

investir em outros leilões, me apresentou outros leilões que ele tem na pauta para o 

futuro e nós então, agora em janeiro, depois de depositado em Juízo, manifestamos 

nosso interesse em concordar com a desapropriação consensual. E por esse serviço da 

imobiliária, o senhor chegou a pagar, ou irá pagar alguma comissão de corretagem? Eu disse 

para o Paulinho, que é pessoa de minha confiança e meu amigo, que eu não paguei e 

não vou pagar, porque ele não vendeu o meu imóvel, ele me colocou numa fria! Foi 

desapropriado porque ele apresentou nosso imóvel lá! Palavra da v.s1~adçr~ Chiar~: Dos 
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dez processos que nós estudamos, dos dezesseis imóveis que nós verificamos, que fomos 

compreender a finalidade de cada um para a rede municipal de educação, o que mais me 

chamou a atenção foi justamente esse imóvel dos senhores, porque ele está numa área muito 

nobre da cidade. Eu e demais membros da comissão de educação desta casa estivemos com 

a secretária da educação em 27/08 e naquela ocasião já foi falado sobre esse imóvel e que a 

secretária da educação tinha intenção de fazer uma escola de educação infantil naquele 

imóvel e, naquela oportunidade eu já falei que entendia não ser adequado, até porque a 

gente tem duas escolas naquela região e é justamente no horário de entrada e saída das 

crianças na escola que a gente tem problemas no trânsito por lá, enfim, nós tivemos esse 

contato em agosto e depois só tivemos notícia da desapropriação pelo Diário Oficial, a 

Comissão de Educação da Câmara não participou em momento algum da mudança de 

finalidade, já que agora, parece que a finalidade é fazer uma escola para os professores, que 

é o NAPEM, Núcleo de Aperfeiçoamento Profissional, então seria mais para os professores, 

para ser usado somente no horário que os professores não estão dando aula, provavelmente, 

no horário noturno. Um prédio que, talvez, com muito menos, esse foi o maior investimento 

das aquisições da secretaria municipal de educação nesse final de ano, o prédio para os 

professores, e a gente entende assim como uma inversão de prioridades muito grande, é um 

prédio que com certeza poderia ter sido substituído por 04 (quatro) escolas, que poderia 

atender aí aproximadamente 600 (seiscentas) crianças que hoje não tem vaga na 

educação infantil! Então isso revolta muito a gente como vereadores aqui da câmara, que a 

gente olha para a educação e tenta resolver os problemas da educação, e a gente vê um 

investimento de quase trinta e cinco milhões de reais em situação que não vai trazer impacto 

positivo para a educação do município. A gente sabe que a necessidade de comprar aquele 

imóvel não tinha uma motivação nobre, simplesmente tinha que acontecer porque tinha que 

ser investido um valor alto em algum imóvel para se cumprir os 25% mínimo do orçamento, 

conforme preconiza a lei de responsabilidade fiscal. Temos uma dor muito grande ao saber 

que os senhores perderam, a educação perdeu, e nós aqui perdemos porque fizemos papel 

de "bobos" ... como presidente da comissão de educação me sinto traída porque em momento 

algum pude participar, opinar, sobre uma compra como essa, para um prédio que vai abrigar 

o Núcleo de Aperfeiçoamento Profissional da Secretaria Municipal de Educação ... é um belo 

prédio!! A educação de Bauru está bem resolvida para um investimento como esse!! 

Mais interessante é que no começo do ano, em 20 de janeiro, tivemos uma reunião aqui na 

Câmara para discutir a revitalização do centro da cidade e a Secretária de Educação 

apresentou a revitalização do prédio da estação ferroviária, onde este núcleo estaria lá 



5 

dentro, junto com a sede da secretaria municipal de educação. Pergunta do ve'teacjor Sérg(o 

Brum: Quando adquiriu o imóvel, qual o valor pago por ele? Como eu disse, nós somos 

investidores. Eu acredito que é do conhecimento de todos que investidor não compra 

imóvel caro, ele compra imóvel barato! Nós compramos esse imóvel da família 

Damásio, acho que após a ausência do Doutor Damásio, pagamos R$ 2.170.000,00 com 

valor próximo de 50% de entrada mais um imóvel que tínhamos na Avenida Nações 

Unidas e creio que 05 (cinco) parcelas restantes para completar o valor do imóvel. Esse 

valor na compra estava abaixo ou fora do valor de mercado? É um negócio de 

oportunidade! Como disse, somos investidores! Se fosse concretizado o negócio com a 

Franzolin, qual seria o valor pretendido pela área? Nós não chegamos a concluir isso em 

contrato, mas fizemos um exercício de valor de oito milhões e meio a nove milhões! 

Informo a você que essa desapropriação para nós foi muito prejudicial, e respondendo 

a nobre vereadora, é negócio concluso e se assim não for, não nos deixará 

entristecido ... vamos ficar muito feliz em receber nosso imóvel de volta!! Pergunta 

vereador rel:aton O senhor autorizou o aluguel por R$ 25.000,00? O Paulinho cuida disso 

para nós, não só deste imóvel, obviamente, ele quem tem essa experiência de avaliar 

qual o valor do imóvel e nós com certeza autorizamos, porque senão ele não teria 

oferecido o imóvel. Qual que é a faixa de aluguel, o valor em relação ao imóvel? 0.5% do 

valor do imóvel é hoje uma boa locação. Nós sempre pretendemos 0.7%, mas as vezes 

aceitamos 0.3%, porque no mercado hoje não dá para ser exigente. Se fosse na 

Avenida Getúlio Vargas valeria 0.8, 0.9, 1.0% sobre o valor do imóvel, mas um bom 

aluguel hoje é 0.5% e aceita-se menos quando se trata de um imóvel específico, como é 

aquele lá, que não serve para outra finalidade, senão para escola, um Call Center, ou 

coisa parecida. Se a prefeitura tivesse alugado esse imóvel por R$ 25.000,00, daria ali em 

torno de quase 0.3% do valor do imóvel, não seria prejudicial ao negócio do senhor? Nós 

somos investidores e todos os imóveis que a gente compra, a proposta primeira é 

locação, auferir renda com a locação, nossa prioridade é locação! Se a locação 

estivesse ocorrida, com certeza teria atendido nosso interesse! Nesse caso entã,o do 

aluguel, se a prefeitura tivesse levado à frente a intenção de alugar por R$ 25.000,00 o 

senhor entende então que seria um negócio vantajoso para sua empresa, desistir do negócio 

com a Bild que chegaria a oito milhões e meio e alugar por R$ 25.000,00? As construtoras 

demandam um tempo para elaborar um estudo, para ver a viabilidade de mercado, e o 

que nós tínhamos e tivemos com a Bild foi esse estudo preliminar, nada concluso, 

nada assinado, nada finalizado, portanto, a gente é do mercado, está lá um imóvel 
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parado, aquela proposta que se concluir primeiro, obviamente ela será aceita, será 

exercida, sem nenhum problema. Nesse caso se a prefeitura confirmasse a locação, 

aceitaríamos, com certeza, naquele momento, hoje não é mais a realidade de mercado! 

Voltando na questão inicial, o Paulo da Top Imóveis quem procurou o senhor dizendo que a 

prefeitura tinha interesse em comprar o imóvel por seis milhões? O Paulo é pessoa de 

nossa confiança, então, não trago na cabeça claramente tudo o que foi conversado nos 

últimos dois anos, porque a gente fala de negócios todo dia, mas com certeza ele 

trouxe para mim uma proposta de seis milhões e alguma coisa, que nós não aceitamos 

e ele fez uma contraproposta. O Paulo tinha ciência desse trabalho, dessa negociação com 

a Franzolin Engenharia? Não acredito que passou por ele essa negociação! Nós temos 

uma outra negociação com a Franzolin que já está sendo executada, então eu tinha 

contato direto com ele e isso estava sendo tratado direto comigo e não acredito que o 

Paulo participou disso não. O senhor disse que tem outros imóveis locados e o senhor citou 

a secretaria da saúde do município, aqui de Bauru? Eu vou usar até de um certo 

humor ... lembra de um prédio que um dia desse aí ruiu no passado, que todo mundo 

saiu de dentro dele? Que estava caindo? Foi publicado no jornal e tudo mais? É 

exatamente aquele prédio que nada ocorreu naquele momento, foi só a estrutura 

externa que balançou e fez barulho, na rua Gerson França, Secretaria Municipal de 

Sa ú d e. Ili/ Ili! Ili li li li/! /li /li /li li li/! li li /li/!//// li/! li/! li/! /li li!/ li li! //li li/!/!/!/! /li li li! li/ li /li/! /li/!/ li! li/! /li///! /li/! /li/ Ili li 
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YVANA CRISTINA APARECIDA DE OLIVEIRA 

Corretora de Imóveis da 
Imobiliária Reis Jr - Bauru 

Inicialmente disse ser sócia da empresa NUMBER ONE e ficou sabendo que a prefeitura 

estava comprando imóveis e então foi lá na prefeitura e ficou sabendo onde era a secretaria e 

chegando naquela unidade, se apresentou corno corretora e mencionou que tinha vários 

imóveis, pois sabia que estavam comprando barracão, terrenos, sendo atendida pelo senhor 

Clóvis e professora Kobayashi e aí falaram, precisa de um imóvel assim, de um imóvel aqui, 

então correu quatro meses, dias e noites, atrás de documentos e não conseguiu vender nada! 

Quando achou que ia dar urna dentro, foi quando soube que eles queriam urna área lá perto 

do "Sabiá", e então procurou a Imobiliária Reis Jr e falou: "aquela área lá do senhor Newton 

Martins, que não conheço, a prefeitura está querendo comprar, vamos tentar vender"? Aí 

levou as matrículas que tinham lá para o senhor Clóvis, não eram atualizadas, isso no dia 

17/12/21, e ele lhe ligou e falou que precisava das matriculas atualizadas, mas o senhor 

Newton estava viajando. Fez então uma cartinha junto com a Reis Jr falando quanto o senhor 

Newton pedia, que era o valor de R$ 300,00 o metro quadrado, porque lá não é gleba, é 

terreno, assinaram e entregou a cartinha com a matricula atualizada no dia 20/12/21, pela 

manhã e, no mesmo dia, à tarde, estava passando perto do "Sabiá" onde tem urna área da 

MRV quando viu o senhor Clovis, com um engenheiro que não conhece, e um motorista da 
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prefeitura, logo, parou o carro e perguntou ao Clovis o que estava fazendo ali e ele teria 

respondido que estaria avaliando a área e então, perguntou: "Vai dar tudo certo"? E ele teria 

lhe dito que sim, e então saiu de viagem para o Mato Grosso e para sua surpresa, passados 

uns três dias recebeu um telefonema de um corretor amigo seu que lhe perguntou se havia 

vendida a área, ao que respondeu que pensava que sim, porque foi entregue o que lhe foi 

pedido, e então esse amigo lhe mandou um recorte de jornal, via celular e pode ver que a 

área que pretendia vender, de propriedade do senhor Newton, havia sido desapropriada pela 

prefeitura. Ligou para o senhor Clóvis e falou assim: "que negócio é esse que desapropriou a 

área do senhor Newton, que eu nem conheço, estou pela Reis Jr e vou passar vergonha"? 

Ele teria lhe respondido assim: "fazer o que, não depende de mim". Palavra do v~re~dor 

relator: Estava achando estranho o que a senhora comentou aqui agora, porque em outros 

procedimentos foi diferente, teve um corretor aqui na semana passada que numa dessas 

conversas, numa dessas intermediações ele levou R$ 225.000,00 por essa compra e venda 

que a prefeitura fala que é desapropriação e num outro imóvel na faixa de R$ 200.000,00 

então acho que a senhora não teve a mesma sorte. O outro colega que veio aqui acho que 

ele teve mais sorte, nas duas negociações ele levou quase meio milhão de reais! Olha, 

infelizmente eu fui azarada, não peguei um centavo e trabalhei muito, muito. Como que 

a senhora ficou sabendo que estava tendo essa negociação, era uma. situação que estava 

assim clara no meio imobiliário, esse interesse da prefeitura? Eu vi fulano vendendo, 

sicrano vendendo, e falei, porque eu não? Eu fui lá e nem sabia que a secretaria era 

perto da Raposo Tavares e enfiei minha cara lá. Todo mundo sabia que a prefeitura 

estava comprando. A senhora é corretora faz quanto tempo? Dezoito anos! A senhora sabe 

a diferença entre uma compra e venda e uma desapropriação? Claro, a desapropriação é 

um golpe, para mim é um golpe! Nesse caso, no começo, quanto tava ... que a senhora 

disse virou uma festa, o comentário era de desapropriação ou compra e venda? Não, nunca! 

Para mim se fosse desapropriação não teria nem entrado, não gosto de arrumar 

confusão com os outros! Você acha que eu iria correr atrás de um documento para 

falar que até o dia 23 a prefeitura pagava ... desapropria você perde ... o proprietário vira a 

cara para você que não tem culpa ... você não ganha comissão ... ninguém vai pagar 

gasolina, meu tempo, meu telefone, então assim, a todo tempo ... nós vamos comprar! 

Ele deveria ter pego o documento na hora, o senhor Clovis, e falado assim: "esse preço 

a prefeitura não paga e eu tomava o documento de volta"! Os seus contatos na secretaria 

foram com quem? Com todo mundo! O dia que entrei na secretaria havia bastante gente 

e estava o seu Clovis, a dona Kobayashi, seu Cláudio, não gravei o nome de ninguém 
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porque não deu tempo! E o que eles falavam para a senhora ... por exemplo ... como que 

eles ... quais as características do imóvel que passaram para a senhora? Preciso no 

Gasparini tantos mil metros lá para montar uma escola. Eu rodava e depois voltava lá e 

falava, gente, não existe! E era genérico, no bairro assim? No Gasparini porque vai sair 

uma escola daqui para por lá! Preciso um ali no Ouro Verde, porque tem uma escola 

que vai reformar! Não estou aqui para falar mal de ninguém, mas eu não entendo ... eu 

não apresentei um imóvel, apresentei uns 5, 10, 15 imóveis. Então eu espero que vocês 

olhem mesmo isso, conferem mesmo isso e veja o que está de errado! A senhora 

chegou a participar de diligências em terrenos junto com o Clóvis? Ele me ligou falando que 

o engenheiro ia me ligar, foi só nesse caso, nos outros nem deu certo! A Senhora 

chegou a apresentar outros imóveis então? Apresentei! Quantos, mais ou menos? Uns dez, 

mas não vendi nada! Pergunta do ~ªçl..9r §ér:gio Brµ~ml A senhora comentou a respeito de 

que toda essa conversa com o Clóvis, ela acabou não acontecendo e ele disse que não tinha 

autonomia, mas ele chegou a comentar quem era? Não, eu liguei do Mato Grosso e falei 

como eu entrego documento e vocês desapropriam? Ah, eu vou tentar falar com quem 

está fazendo, mas quem que é a pessoa eu não sei, deve ser o jurídico! E não sei se 

vou conseguir! Então ele nem citou um nome? Não, ele não citou nome! Pergunta 

l(ereadôrq Cflj.ara: Em algum momento, alguém da secretaria da educação pediu para que 

fosse feita uma proposta naquele imóvel onde a secretaria funcionava? Não, para mim não! 

Na verdade, estou perguntando porque não sabemos se houve algum processo para 

desapropriação justamente daquele imóvel, porque estranhamente não foi comprado e ali já 

estava locada a sede da secretaria municipal de educação e o NAPEM, e a soma dos dois 

prédios que foram comprados para esta finalidade, sede + NAPEM custaram mais de dez 

milhões de reais! Então, como já estavam instalados lá, fica a dúvida, porque não aquele 

p réd i o ! //// /// / /// /// /// ///////// /// // / //// /// / / // // // /// ////// // /// /// /// /// ////////// ///// /// ////////// ////////// ////// ////// / // /////// /// ///// 
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DANIEL MOYSES BARRETO 

Procurador Jurídico do Município -
Diretor da Divisão da Procuradoria do 
Patrimônio Imobiliário - Secretaria dos 
Negócios Jurídicos de Bauru 

Iniciada a oitiva, manifestou-se o ~~fil"~i: Vou começar, Doutor Daniel, com o 

processo 179835/21, que é o da rua Natalina Sonora, nº 2-100, que é conhecido pela Gera

arte. Eu não atuei nesse processo. Não atuei nesse processo excelência. Mas eu vou 

fazer de um modo que não seja específico da sua atuação, mas se o senhor puder colaborar 

com a gente ... se não tiver eu agradeço. Eu não me sinto confortável em me manifestar 

em relação ao processo no qual não atuei. Mas o senhor não é Diretor do Patrimônio 

Imobiliário? Sou diretor, mas no momento que ele tramitou eu não atuei nele, ele não 

passou por mim. Vou fazer a pergunta, se o senhor achar que não está em condições o 

senhor declina, sem problema. Esse processo teve início no dia 25/11/2021, visando a 

desapropriação de três terrenos, sendo um onde estava localizado o almoxarifado da 

prefeitura e outros dois sem edificações. No mesmo dia a secretária da educação pede uma 

certidão de ocupação de uso de solo dos três imóveis para fins de desapropriações. No dia 

14/12/2021, há uma justificativa, e é aí que quero chegar, porque vai estar ligado a um 

parecer que vossa excelência encartou ou apontou, de Santa Catarina. No dia 14/12/2021 há 

-1 
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uma justificativa para desapropriação com a concordância da prefeita, às fls.42, nos seguintes 

termos: "Considerando a crescente demanda de utilização do almoxarifado 

administrativo da Secretaria Municipal de Educação, temos a programação de 

modernizar as instalações com a verticalização e informatização das atividades, o que 

gerará investimentos no prédio. Ressaltamos que a localização e o imóvel atendem 

adequadamente esta Secretaria, o qual, mesmo sem as modernizações e melhorias 

planejadas, já é utilizado de forma satisfatória desde fevereiro de 2019. Por fim, A 

desapropriação do prédio locado trará benefícios a gestão da Secretaria Municipal de 

Educação, além de permitir que o valor atualmente empregado somente na locação 

possa ser investido nas citadas melhorias". Aquele parecer que Vossa Excelência indicou, 

que está aqui em outro processo que vossa excelência trabalhou, ele deixa bem claro, assim 

como em outras oportunidades, a necessidade de individualizar determinado imóvel para fins 

de utilidade pública, ou seja, porque não poderia ser outro? Porque aquele determinado 

imóvel? Nós tivemos aqui doutor, acabou de sair daqui a Yvana que é corretora e o 

depoimento de outros corretores, passando para a agente que se tratava de uma negociação 

de compra e venda aonde a prefeitura indicava assim, olha, nós queremos assim, um imóvel 

a esmo, sabe, sem identificar exatamente. O que nós entendemos, eu pelo menos entendo, 

que foge um pouco, de acordo com os pareceres, inclusive da lavra de vossa excelência, da 

utilidade mesmo, da desapropriação por utilidade que deveria ser aquele determinado imóvel. 

Nessa questão específica, por mais que vossa excelência não tenha participado diretamente, 

mas como Diretor da Procuradoria do Patrimônio Imobiliário, nós podemos nos certificar que 

aqui há justificativa jurídica legal para desapropriação por utilidade pública? Realmente 

nesse processo eu não atuei, não tem como eu me manifestar num processo que não 

atuei. Sou diretor do Patrimônio Imobiliário, mas respondo eu pelos processos que 

passaram pela minha mão, os processos que não passaram pela minha mão não tenho 

como me manifestar sobre eles. Em relação a justificativa do interesse público, como já 

me manifestei em outros processos, neste ponto específico, a nossa atuação como 

procurador é sinalizar ao administrador público que existe essa justificativa, tanto do 

porquê você precisa desse imóvel, tanto porque este é o único imóvel que atende as 

suas expectativas, melhor dizendo, porque este é o único imóvel que se presta ao que 

você pretende. Esse juízo de valor, se essa justificativa é correta ou não, não é 

competência da assessoria técnica, porque esta é uma decisão do mérito 

administrativo e aí é decidido em outra seara, que não dentro da assessoria técnica da 

procuradoria jurídica. O senhor poderia explicar para a gente o que justifica desapropriação 
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por utilidade pública? A desapropriação de utilidade pública basicamente está regulada 

no Decreto 3365/41, que exige uma declaração de utilidade pública para que seja feita a 

desapropriação. Os requisitos, o que se considera utilidade pública está no artigo 

quinto: construção de aeródromo, prédios públicos, para prestação de serviço público, 

são alguns dos elementos do rol do artigo quinto, se não me falha a memória, do 

Decreto 3365/41. E se não estiver .... se a decisão administrativa ela não estiver ancorada ou 

relacionada com o Decreto 3365, artigo quinto, no caso, letra "i", há algum vício ou alguma 

nulidade? Em tese pode haver uma nulidade se não tiver uma utilidade pública, mas o 

meu papel como assessor técnico não é de avaliar isso, apenas de sinalizar a 

necessidade de haver esta justificativa. Existe algum processo que o senhor se manifestou 

onde o senhor indiciou a necessidade de técnica ou apontou uma inadequação da decisão 

administrativa? Dos processos que passam por mim, foram seis processos, cinco 

tratando de aquisição e desapropriação e o primeiro deles que vossa excelência até 

comentou. O senhor pode só citar esses processos então que o senhor participou? É o 

110949 da Staff, i~#§,4;, 138046 que é da Escola Guedes, 71800 e 163434. Eu respondo 

por esses processos até o momento que eles passaram por mim, nunca o que possa 

ter acontecido depois, mais o primeiro desses processos é o 110949, primeiro 

processo que chega até a procuradoria jurídica, ele não é o primeiro desses processos 

à ser instaurado. Só para contextualizar, desses três processos, três são iniciados pela 

secretaria de educação considerando um cenário de inadequação de unidades 

escolares dentro de Bauru, dentro de um termo de ajustamento de conduta que está 

desde 2015 em vigor, esses três processos que passam são iniciados pela secretária e 

outros dois processos, anteriores, um de abril outro de maio, eles já são iniciados com 

a intenção de desapropriar dentro de unidades, dentro da Secretaria Municipal de 

Educação. Então esses de abril e de maio são anteriores, mas o primeiro a chegar na 

secretaria até mim foi esse da Staff, que acaba na minha manifestação, falando, você 

precisa ... para haver a aquisição que era o que se discutia à época, por dispensa de 

licitação, digo que seja necessária a justificativa do porquê esse é o único imóvel que 

atende as necessidades da secretaria. O senhor pode ver qual que é a justificativa que está 

logo no começo do processo? Para instalação de unidades escolares. A ideia era de 

como estar havendo reformas nas escolas, esta necessidade de rotatividade de alunos 

vai ser absorvida por esta unidade e posteriormente ela viria a ser uma unidade 

escolar. Da forma como foi escrita esta justificativa, ela atende aos requisitos jurídicos para 

desapropriação por utilidade pública? Ela tem um padrão, aliás, em três processos são 



4 

utilizadas as mesmas justificativas, em dois na verdade é control c/v, mas aonde ela indica 

aqui, ela fala da Staff: "Com o objetivo de sanar problemas pontuais e estruturais das 

Unidades Escolares do Município de Bauru anteriormente apontados é que se 

apresenta a necessidade imediata de aquisição do imóvel localizado na Alameda Dama 

da Noite". Essa forma, para efeito jurídico, ela está individualizada, ela demonstra utilidade 

pública? Novamente. Nesse caso, quando isso chega até a procuradoria com 

formatação para uma compra e venda com dispensa de licitação, inicialmente, 

novamente eu não entro nesse mérito, se atende ou não, mas eu entro para que haja 

justificativa de porque esse é o único imóvel que atenderia a necessidade da secretaria 

de educação para justificar a dispensa de licitação. O assessor da prefeita, acho que o 

Daniel, ele falou assim: eu não mexia com nada, era tudo na procuradoria, aí, eu estou 

perguntando para o senhor que é o Diretor do Patrimônio Imobiliário, se esta justificativa 

serve legalmente para fazer um ato que pode, dependendo do caso, caracterizar um crime de 

responsabilidade do prefeito, Decreto 201, artigo primeiro, inciso onze. Se não seguir a 

concorrência, dispensa de licitação, a aquisição de imóveis pode caracterizar um crime de 

responsabilidade com até a cassação do prefeito. Então, o que o senhor está me dizendo é 

que não importa então a justificativa que vem, o senhor não aponta se está tipificado ou não 

nas formas de utilidade pública? É isso? A nossa função é verificar que existe esta 

justificativa pela demanda e que um administrador se manifestou no sentido de que 

esse imóvel atende as expectativas, é o único que atende as expectativas. A análise 

sobre o mérito do que está sendo dito não é da competência da assessoria técnica 

jurídica. Então, independente se for tipificado no caso de utilidade pública, porque o senhor 

se manifesta, a gente vai chegar lá, o senhor se manifesta em alguns casos, não só o senhor, 

outros procuradores, que tem que ser aquele imóvel, tem que ficar demonstrado que não 

poderia ser outro, então, nesse caso, quando o senhor olha, quando vocês apontam, não é 

dever do jurídico olhar para a secretária ou para alguém e falar: olha isso aqui não está 

tipificado como utilidade, como essencial, como único disponível, único necessário, vocês não 

fazem esta análise na procuradoria? Isto foi apontado. A necessidade da justificativa de 

que esse é o único que atende as expectativas. E a hora que o senhor apontou a 

prefeitura indicou como sendo o único que atendia as expectativas? Eu vou ler de novo aqui 

doutor, justificativa, processo 110949/21, acho que folha um: "Com o objetivo de sanar 

problemas pontuais e estruturais das Unidades Escolares do Município de Bauru 

anteriormente apontados" quer dizer, até aí é genérico, há uma necessidade de resolver 

esses problemas, "é que se apresenta a necessidade imediata de aquisição do imóvel 
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localizado na Alameda Dama da Noite", isso aqui basta para individualizar? Vamos supor 

que a gente trocasse assim ... localizado na Praça Dom Pedro Segundo, por exemplo, aqui 

não caberia qualquer endereço? Isto aqui está individualizado para efeito de tipificação do 

apontamento da necessidade daquele específico imóvel? Isso é o início do processo, me 

repetindo, a gente aponta esta necessidade de justificativa. A justificativa que ela vai 

utilizar no final, que é com a assinatura da secretária e da prefeita, fica as fls. 125/126, 

essa é a justificativa final para a desapropriação final do imóvel. Juntada uma semana 

antes da publicação do decreto, que inclusive, lá consta como justificativa a instalação do 

NAPEM, quando a prefeita vem aqui e diz que o NAPEM vai para a escola do Damásio. Esta 

justificativa, do jeito que foi apresentada anteriormente para iniciar o processo, ela demonstra 

que aquele imóvel está individualizado? Que não haveria outro para ser adquirido? 

Exatamente. Me repetindo novamente, por não estar é que existe a manifestação nossa. 

Então não estava? Inicialmente, no meu entendimento, tanto é que minha manifestação 

no processo, não. Tivemos aqui o depoimento da dona Milene, que é proprietária e ela disse 

que pagou e até apresentou para gente uma cópia de cheque de uma comissão de 

corretagem no valor de duzentos e vinte e cinco mil reais. A corretagem, ela descaracteriza o 

processo de desapropriação? Então, todos esses processos, quando chegam para a 

gente já chegam com algum andamento. Nenhum deles se inicia no sentido, vamos 

adotar essa determinada política pública, como podemos fazer isto? E todos eles têm 

essa situação, ou de um instrumento particular de compra e venda ou uma proposta de 

venda, o que, numa primeira análise, quando se pensa em desapropriação, pode criar 

algum tipo de atrito, você fazer uma proposta de compra e venda e caminhar para uma 

desapropriação. O ideal dentro de uma desapropriação seria simplesmente a tomada 

do imóvel e depois haver uma negociação administrativa sobre indenização. A 

negociação prévia pode estabelecer uma incompatibilidade com a desapropriação, é 

por isso que a gente tem um debate administrativo sobre qual é o melhor caminho a 

seguir em relação a desapropriação e compra e venda e tem minhas manifestações que 

vossa excelência já leu, que no meu entendimento, se houvesse uma negociação 

prévia seria uma compra e venda com dispensa de licitação. O fato não é se houvesse, 

ocorreu, posso garantir para o senhor porque teve as testemunhas aqui e teve pagamento de 

comissão de corretagem no valor de duzentos e vinte e cinco mil reais e a cópia do cheque 

está no processo. Com essa negociação, com o pagamento de comissão, não descaracteriza 

o processo de desapropriação? Eu entendo que sim. A questão do pagamento de 

corretagem não descaracteriza o instituto da desapropriação por utilidade pública? Eu acho 
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que não pode necessariamente descaracterizar a desapropriação, mas ela pode criar 

algum vício se houver um prejuízo em relação a isso. Nesse ponto, se o municipio 

pagou ... não, não é o município doutor, quem pagou a comissão foi a proprietária do imóvel. 

Ah sim, porque me parece que seja uma coisa entre particulares essa situação. Se 

pagou o valor da avaliação então, o senhor entende que está correto? Se existe alguma 

outra situação de negociação prévia ou não, os processos são iniciados já com uma 

proposta de venda, é uma situação outra a ser analisada, mas quando chega para a 

gente eu atuo de boa-fé, eu presumo a boa-fé de todo mundo que está no processo. No 

caso, se pagou o valor avaliado, então presume-se também correto? Do ponto de vista da 

administração pública, a princípio não haveria prejuízo. O senhor teve ciência que tinha 

uma comissão na secretaria de educação para fazer vistorias, para tratar dessas 

desapropriações ou aquisições, em geral? O senhor sabe de uma comissão que foi montada 

na secretaria municipal de educação? Não que me recorde. Não me recordo de ter tido 

qualquer tipo de contato com uma comissão da educação. A única reunião que nós 

tivemos, me parece que foi por iniciativa, um acordo, entre a Secretaria de Negócios 

Jurídicos e Secretaria de Educação, com dois representantes da secretaria da 

educação, o senhor Clóvis e André, isso já um pouco avançado, acho que no dia 26 de 

novembro, mas a gente estava ali com representantes da secretaria da educação, não 

necessariamente com uma comissão. Qual que foi o conteúdo dessa reunião? Nesse 

momento a secretaria já havia decidido por fazer desapropriação nos imóveis, não está 

formalizado nos autos, então o que a gente estava ali tentando era, dentro do ponto de 

vista da nossa atuação, que é fazer com que o objetivo da administração seja 

concluído, porque tivemos experiência com desapropriações pretéritas que não deram 

certo, é garantir que todas as desapropriações realmente se efetivassem em unidades 

escolares, ou, o que desejasse a administração. A ideia era, vamos ajustar o que nós 

entendemos necessário para que a desapropriação não tenha nenhuma surpresa 

negativa mais à frente, que esse imóvel possa efetivamente ser aquele que vocês 

desejam. Alguns processos terminaram, foram desapropriados, sem a documentação que a 

procuradoria, inclusive vossa excelência, indicava? Eu precisaria analisar especificamente 

um a um em relação a esta situação. Ainda no caso da Staff, nós tivemos aqui o 

depoimento do proprietário da Top Imóveis que disse que ao ser procurado, a prefeitura tinha 

interesse em conhecer imóveis com aspectos para escolas, um possível depósito para a 

educação e uma possível sede para a secretaria da educação, e passou o perfil, mas não a 

localização determinada do imóvel. A imobiliária Top ela vem e apresenta o imóvel da Staff, 
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aonde a prefeitura faz aquela justificativa, questionada. Passa um determinado momento, era 

para escola, há indicação de que há um posto de gasolina a menos de cinquenta metros, e aí, 

a secretária da educação faz uma nova justificativa, inclusive, até de forma um pouco "mal 

educada", falo aqui por mim, dizendo que já teria passado por diversas vezes, essa fala é 

minha, não atribuo ao senhor nem a ninguém da procuradoria, mas de uma forma 

deselegante, porque dá para ver que a procuradoria está indicando que a coisa está errada, e 

aí ela vai e chama a atenção do procurador doutor Maurício Porto, dizendo que desde o início 

do meio do ano, enfim, faz vários meses ali que ela estava insistindo e a procuradoria do 

município deixando claro que a situação estava errada, e ainda o procurador é chamado a 

atenção nesse processo. Essa é uma fala minha. Ocorre que desde o início do processo o 

interesse daquele imóvel era para escola e depois foi alterado para secretaria da educação. 

Nós temos o prédio na Raposo Tavares, onde funcionava a secretaria de educação, que já 

estava instalada, se estava alocado lá era porque atendia aos interesses da prefeitura. Não 

precisava ter uma individualização daquele prédio da Staff, eu voltar nessa situação porque 

eu vou ler agora em seguida o parecer do senhor. A prefeitura ou a secretaria municipal de 

educação não precisava deixar claro na justificativa o porquê que tinha que ser aquele imóvel 

e não poderia ser outro? De forma jurídica, não estou falando de forma subjetiva não, 

juridicamente, para não fazer a licitação ou processo de concorrência para não caracterizar o 

Decreto 201, a prefeitura não teria que fazer uma justificativa especificando que tem que ser 

aquele imóvel? Porque que não serve outro? Eu concordo com vossa excelência. Isso é 

sinalizado e a manifestação última do administrador é o de folhas 125/126. Mas nesse 

momento o senhor não tinha essa manifestação, isso aí só foi juntado no processo uma 

semana antes do decreto, de tanto o senhor e o doutor Maurício insistir. Nesse momento 

aqui, que não existia essa justificativa, essa insistência da secretaria da educação é normal? 

Esse tipo de justificativa ela atende aquela necessidade daquele único imóvel, até esse 

momento processual? Nessa manifestação ela termina fazendo essa justificativa, não me 

parece igualmente que se prestaria a isso, a individualização, e é nessa manifestação, 

como vossa excelência mencionou, que ela cita que tanto eu quanto o doutor Maur.ício 

não estaríamos ainda... sendo que pelo contrário, graças a manifestação da 

procuradoria que se movimentou a máquina e o fiscal a prefeitura foi até lá e fez aquela 

medição. O que aconteceria se isso não ocorresse, era que muito possivelmente a 

gente poderia ter uma desapropriação e aquilo ali não seria o que se pretendia, seria 

gasto esse dinheiro sem alcançar o objetivo. Eu vou explicar o porquê estou tocando 

nesse assunto, porque no dia 24 de setembro de 2021, fls. 119, o senhor acompanha na 
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íntegra o parecer do doutor Maurício Porto, acrescentando que "a aquisição de imóvel pela 

Administração Pública exige procedimento licitatório" pontuando a necessidade de se 

dispor que " o imóvel pretendido é o único que atende o interesse da administração, fato 

que deverá estar devidamente demonstrado no respectivo processo administrativo". 

Nesse momento, eu posso concluir que não havia essa justificativa apontando que aquele 

imóvel era o único? Até esse momento não. Não? Não, porque ele faz apenas esta 

manifestação, mudando a justificativa para sede administrativa. Então no momento 

desse parecer do senhor não existia individualização? Ainda não. Nesse mesmo despacho, 

só para constar, o senhor chama a atenção ainda para alguns pontos: "Não obstante, apesar 

de apontar a dúvida do Procurador Jurídico, em que pese a fundamentação de fls. 01, o 

imóvel que inicialmente seria destinado a instalação de escolas, após o mínimo de 

instrução dos autos, ora às fls. 77, a Sra. Secretaria dispõe que se alocará "Sede 

Administrativa da Secretaria Municipal de Educação", ou seja, foi alterada a finalidade, 

a qual a Administradora Pública permanece dispor inviável competição licitatória". 

Parabéns a Procuradoria, aqui vossa excelência indica que tem que fazer a licitação porque 

não havia individualização daquele imóvel. Em outro momento: "Saliento que os pareceres 

paradigmas são todos datados de dezembro, fim de ano, situação similar a esta posta 

nos autos, época de fechar orçamento", e aqui uma das partes mais importantes que eu 

considero: "Enquanto aqui estiver, cumpre meu papel resguardar os procuradores 

jurídicos de qualquer pressão interna ou externa, para exercer a livre análise 

processual". E aí eu rendo minhas homenagens ao senhor, por sair em defesa dos 

procuradores, por defender a classe que estava lá defendendo o patrimônio público, e ao que 

tudo indica, sofrendo uma pressão muito grande. Porque o senhor escreveu isso aqui no 

processo doutor? Qual foi a motivação de constar isto aqui? A motivação foi essa 

manifestação de folhas 77, porque, estou há um ano na procuradoria do patrimônio 

imobiliário e tento fazer um esforço enorme para me inteirar, porque o patrimônio 

imobiliário tem uma peculiaridade, você precisa olhar uma questão macro como era 

feito, como é feito, o que já foi feito e o que não foi feito, e o que a gente está fazendo 

aqui é um trabalho sério, todo mundo aqui quer buscar o melhor e quando ela fala que 

o processo se iniciou em 15 de julho, parece que está parado com a gente desde 

aquela data e isso não é verdadeiro, inclusive, as nossas manifestações se pautam 

pela fundamentação e pela celeridade, basta ver a movimentação dos processos. E 

quando coloca aqui que eu e o doutor Maurício não haviamos manifestado essa 

impossibilidade de aquisição, é uma coisa meio fora de propósito, porque a gente está 



9 

sinalizando que precisa verificar se aquilo ali pode ou não pode receber uma escola e 

você colocar nominalmente o nome dos dois dizendo que a gente não informou, pelo 

contrário, nós que provocamos isto. Não há nenhuma dúvida, a gente só está fazendo 

o processo andar. A nossa ideia é prezar para que aquilo ali que se busque, atinja o 

objetivo. Eu vou continuar nesse parecer do senhor porque achei muito importante: "Não 

obstante, o parecer desta Procuradoria Jurídica não é vinculante, em caso o 

administrador público disponha não haver nada irregular, nada impede de levar adiante 

a questão, até porque, aqui, tenho superiores hierárquicos, além de haver assessoria 

jurídica no Gabinete, assim, por evidente, caso se esteja dispondo algo excessivo, 

basta se aprovar no procedimento pretendido, dentro da regra do Decreto-Lei nº 

3.365/41, seguir adiante e realizar à maneira mais célere". O que eu entendo aqui, que 

vocês estão dizendo assim: olha, a gente está apontando a forma ideal, agora, vocês querem 

fazer desse jeito, vocês façam. Foi isto que aconteceu, esse alerta que o senhor passa aqui 

no despacho? A ideia é exatamente assim: uma coisa é o que pede o decreto e a outra 

coisa é você se resguardar para que aquilo ali alcance o desiderato desejado. Nesse 

momento, além de certidão então, a prefeitura, pelo que estou entendendo, não estava 

cumprindo aquilo que estava sendo indicado pela procuradoria? Nesse momento faltava a 

justificativa, a questão da alienação fiduciária e o memorial descritivo para poder ser 

feito o decreto de desapropriação e evitar problemas na hora de fazer a transcrição da 

matrícula. Então os apontamentos da procuradoria, até esse momento, posso concluir que 

não estavam sendo atendidos pela secretária? Sim, nesse momento tanto da justificativa, 

do memorial descritivo, mas de novo, pode ser que o administrador entenda que isso 

seja desnecessário. Mas a orientação da procuradoria era noutro sentido? Sim, inclusive 

da questão de a alienação fiduciária ser resolvida no processo. Ainda no despacho o 

senhor diz: "aqui, tenho superiores hierárquicos, além de haver assessoria jurídica no 

Gabinete", a quem o senhor se refere aqui a essa assessoria jurídica no gabinete? Eu 

confesso que não sei especificamente, eu sei que tem pessoas dentro do gabinete que 

prestam esse tipo de assessoria. No gabinete da prefeita? Isso. Mas eu não conheço 

especificamente sobre o doutor Rafael, Daniel, se eles são assessores jurídicos, mas 

eu sei que existe essa assessoria jurídica ali dentro do gabinete. E eles dão assessoria 

para a prefeita? Eu acho que eles fazem assim, uma análise de documentação, pelo que 

eu sei, evidentemente, porque eu não atuo dentro do gabinete, mas sei que eles fazem 

assim uma análise dos processos que passam, eu sei que existem assessores dentro 

do gabinete. Existe um advogado específico dentro do gabinete, mas o senhor sabe se ele 
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orienta a prefeita na tomada de decisões? Não, não sei qual é a relação que ele tem com a 

prefeita. O que eu quero dizer é, existe assessor jurídico, existe uma assessoria dentro 

do gabinete, caso se deseje fazer de forma diferente, agora, como efetivamente isso 

acontece, efetivamente dentro do gabinete, eu não sei. As justificativas para individualizar 

o prédio da Staff como o único possível a atender a utilidade pública, dispensando a licitação, 

foram: 1 - espaço físico satisfatório; li - localização estratégica; Ili - condições estruturais 

mínimas. O que eu entendi aqui: de tanto vocês apontarem a necessidade de 

individualizarem o imóvel, aí, no final, depois dos pareceres jurídicos, uma semana antes do 

decreto de desapropriação ser publicado, eles vão e colocam essa justificativa no processo. 

Em relação ao item I eles mencionam: "o espaço físico mencionado, considerado 

satisfatório, compreende as dimensões necessárias para a instalação de todos os 

Departamentos com as divisões administrativas e pedagógicas, bem como o Núcleo de 

Aperfeiçoamento de Profissionais da Educação Municipal - NAPEM, comportando 

todos os seus equipamentos e servidores", ou seja, essa justificativa para individualizar, 

pelo espaço físico satisfatório, seria a instalação do NAPEM, entretanto, a prefeita em seu 

depoimento disse que o NAPEM vai ser instalado onde era a escola do Damásio. Só que aí, a 

vereadora Chiara trouxe essa semana um vídeo da professora Maria do Carmo Kobayashi, 

no começo do ano, dizendo que o NAPEM seria instalado no centro da cidade, num prédio 

desapropriado na outra gestão. É vinculado a criação do NAPEM na Staff? Se por acaso não 

for criado lá, podemos entender aí que houve um desvio de finalidade? Uma fraude? A ideia 

primordial é que se cumpra a finalidade que aqui está, mas quando a gente fala de 

desapropriação, tem a tredestinação lícita e ilícita e se você ainda segue dentro do 

ramo da educação, você teria uma tredestinação lícita. Até que não seria uma 

tredestinação, porque no caso você ainda vai estar dentro da educação. Mas então seria 

normal, diante de todos esses fatos? Uma coisa é tredestinação lícita, alterou a finalidade, 

mas diante destes fatos que o NAPEM era no centro, depois para o prédio da Staff e por fim a 

prefeita em depoimento diz que vai ser no prédio do Damásio. Esta alteração de finalidade 

que ainda não consta dos autos, não tem projeto, o senhor considera como lícita? Aqui já 

fazendo um juízo de valor sobre algo que não está constando dentro do processo, acho 

que tem que ter uma justificativa, tudo numa justificativa. A depender da justificativa, 

sim, é possível. Seria legal então se ela fizesse a alternância aqui de finalidade, nesse caso 

do NAPEM? Acho que poderia ser possível. No processo 138046 - Guedes de Azevedo, 

teve uma negociação de valores. Essa negociação entre as partes, antes da desapropriação, 

ela não descaracteriza o processo de utilidade pública, nesse caso? Porque além do prédio 
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do Guedes de Azevedo, tem a casa da Saint Martin e esse acordo, essa negociação que 

teve, o que nos entendemos aqui é o seguinte: leva o prédio ali mais também compra a casa 

da rua Saint Martin, e também percebemos aqui que não tem aquela individualização da 

necessidade específica daquele imóvel. Esse acordo anterior, nos termos daquele parecer 

que o senhor colocou, ele não descaracteriza a desapropriação? É sim ... nesse caso eu 

mantenho o que tinha me manifestado por entender ser mais pertinente a compra e 

venda por dispensa de licitação, por haver a negociação prévia. Aqui o correto então 

seria compra e venda com dispensa? Até começa assim com necessidade imediata de 

compra de unidade escolar. Porque o senhor acha que teve essa alteração no curso do 

processo, até os documentos iniciais é proposta de compra e venda, oferta, e depois passa a 

ser desapropriação. Porque teve essa alteração? Isto é um juízo de valor do administrador 

público, que é quem pode responder essa situação, de o porquê caminhou por aqui e 

por ali. O administrador púbico define então se o processo vai ser por desapropriação ou 

compra e venda? É ele que define o que pretende fazer como política pública, nosso 

papel é sinalizar o entendimento, o caminho que entendo mais pertinente. O trabalho da 

procuradoria não seria indicar se o correto seria por desapropriação ou por compra e venda? 

Esse debate ele foi travado, existe um processo que trata sobre esse debate, sobre 

qual a decisão a ser tomada, se desapropriação ou compra e venda e a secretaria da 

educação acabou tomando o caminho da desapropriação. Em alguma outra 

manifestação a secretaria de educação chega a se manifestar no sentido de que eles 

não seriam o órgão técnico para decidir isso, mas eu discordo de quando eles 

escrevem isso, porque se você sabe que você não é o órgão técnico para isso, então 

deveria começar o processo "não sei o que fazer, me ajuda" e aí a gente caminha. 

Passa a fazer uso da palavra ~e,t§-ª~6iáfsi que em dado momento assim se manifesta: 

"Agora a gente vai para sede da secretaria da educação e do NAPEM, os dois prédios que 

foram adquiridos, que dá conta de quase onze milhões de reais, para servir à Sede da 

Secretaria Municipal de Educação, nesse processo complexo, que era para funcionar uma 

escola de ensino fundamental, onde funcionava a Staff e que mudou para sede da secretaria 

de educação. Mais a aberração foi o investimento absurdo, num prédio onde funcionou o 

Damásio, na zona sul da cidade, para fazer o núcleo de aperfeiçoamento profissional da 

secretaria da educação, o maior investimento da secretaria de educação nessas 

desapropriações, acho que na história, foi para fazer o NAPEM. As duas estruturas foram 

apresentadas em 20 de janeiro nesta casa, como sendo estruturas que iriam funcionar no 

prédio da Estação Ferroviária, que foi desapropriado lá atrás por mais de seis milhões de 
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reais também, de repente, o prédio da Staff vira sede da Secretaria de Educação, não é mais 

escola de ensino fundamental, e o NAPEM que ia ser uma escola de educação infantil, vira a 

maior aquisição da prefeitura para funcionar ali aperfeiçoamento de professores, como se 

professor não fosse formado, em valores absurdos, porque para se construir uma escola você 

gasta um milhão e meio de reais. Então, o que revolta muita gente é de onde que surgiu esse 

planejamento que não foi discutido com ninguém, simplesmente desapropria, tinha que ser lá 

naquele prédio, tinha que ser lá no prédio do Damásio esse NAPEM? Porque não se 

desapropriou o prédio onde hoje funciona a Secretaria de Educação? Apesar de estar locado 

até o meio do ano, estão pagando aluguel lá, correram lá para o prédio da Staff que foi 

desapropriado, para garantir que tinha urgência, só que continua alugado lá o prédio até o 

meio do ano. Então são coisas que revoltam a gente, como vereadores, como munícipes, 

como pessoas que tem zelo por dinheiro e que sabe quanto custa. Então, não é assim, ah eu 

vou investir e vou investir muito mais, tem que investir certo, não é investir de qualquer jeito, 

nós temos que resolver problemas, é ter vaga na educação, não é gastar dinheiro. Só o 

prédio do NAPEM dava para construir quatro escolas. são seiscentas crianças hoje que não 

tem vaga na educação infantil. Eu fico perguntado o seguinte: Quem é o gestor que teria que 

prestar atenção do trâmite desse processo e garantir que todas as etapas fossem cumpridas 

por uma desapropriação? Se não é o Jurídico da Prefeitura, quem seria? A secretaria 

municipal da educação? O Jurídico da secretaria da educação? A pessoa que estava com o 

processo debaixo do braço e percorrendo todos os imóveis? A prefeita"? Doutor Daniel, quem 

é a pessoa responsável por cumprir o rito de um processo de desapropriação? Eu entendo a 

fala da vereadora, realmente, esta é uma questão relacionada aos requisitos legais para 

a desapropriação e existe o zelo que você pode ter para que aquilo ali chegue ao seu 

objetivo. Vossa Excelência falou muito sobre a política pública, a gestão pública, e 

nosso papel é sinalizar e a gente respeita muito também os conselhos de participação, 

no caso da Staff, logo na primeira manifestação a gente sugere que seja ouvido o 

Conselho Municipal de Educação. Nós não somos administradores, somos assessoria 

técnica, então a gente indica esses caminhos, legalmente, não necessariamente existe 

essa obrigação para fazer a desapropriação, mas quem é o administrador público é a 

Secretária de Educação e a Prefeita. É ele quem vai tomar essa decisão de cumprir, de 

seguir ou não aquilo que está sendo sugerido pela procuradoria jurídica. O decreto de 

desapropriação é redigido aonde? É na Secretaria de Negócios Jurídicos? A gente faz a 

minuta do decreto de desapropriação. Não é feita uma revisão final desse processo para 

garantir que realmente seja desapropriação? Por exemplo, nesses casos dependem, 
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porque nós estamos dentro de uma hierarquia, se falar elabore a minuta do processo 

de desapropriação, a gente elaborou. Recebi esta ordem, este comando, estamos 

fazendo a minuta do decreto de desapropriação. Tudo o que foi dito, foi dito, agora faça 

a minuta do decreto. Onde, em que lugar, se encaixa o Secretário de Negócios Jurídicos 

num processo como esse? Normalmente o secretário é uma figura que não é estritamente 

técnica, ela é política também, tanto é que é um cargo de confiança do prefeito, não é da 

minha confiança, nem da sua como procurador, é um cargo de confiança do prefeito. Onde é 

que essa pessoa entra num processo como esse, para garantir que o jurídico da prefeitura fez 

tudo o que era possível para que o gestor não tenha problemas com a legalidade do 

processo? O secretário de negócios jurídicos ele toma decisões executivas, no sentido, 

ele assina o decreto, ele assina a escritura de transferência, ele não participa 

necessariamente assim dessa tramitação, mas ele tem a decisão final no momento em 

que ele assina o decreto e as escrituras. O senhor entende que cabe ao secretário de 

negócios jurídicos então, a partir do momento que ele apresenta à prefeita o decreto, tudo 

prontinho, o processo finalizado, cabe a ele a responsabilidade de dizer, olha, ok, pode 

assinar prefeita? Sim, ele como administrador público também tem esse poder de 

decisão e de instrução da prefeita. Na hora de emitir um parecer, o parecer pela 

desapropriação, essa questão de ser o único imóvel, o senhor entende que seja a mais 

relevante num processo de desapropriação? No meu juízo particular, sim. Porque a regra 

da gestão pública é a licitação, e a dispensa de licitação é uma exceção, então para 

você fazer, seja uma aquisição por compra e venda por dispensa de licitação, seja 

numa desapropriação, isto tem que estar bem justificado, porque senão você teria uma 

capacidade licitatória, você poderia licitar esse imóvel que você deseja. Perguntado pelo 

Vereador J?,Í;iJij~f se nesses casos estão devidamente justificados, nos casos que o senhor 

atuou, responde: Bom, aí eu entro naquela questão do juízo de analisar. Análise jurídica, 

estou pedindo análise não subjetiva, jurídica? Existe a justificativa como nesse caso. Me 

aponta um processo onde tenha uma justificativa. Eu vou aí perto do senhor e gostaria que o 

senhor me apresentasse um processo aonde tenha uma justificativa que aponta a 

individualização do imóvel. que dispensaria a licitação? Esse do NAPEM. Esse da Staff. Se 

essa justificativa, é, do ponto de vista da análise de vossas excelências erra, mas está 

aqui, "possibilitar fatores preponderantes para escolha, espaço físico, localização, 

condições estruturais". Então aí tem justificativa? É, essa é a justificativa. A primeira 

então não tinha, a primeira justificativa que ela junta no processo? Não, não estava 

individualizada. Aí com esta outra justificativa, aí cumpriu o requisito da lei? Ela apresenta 
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justificativa porque ela quer este imóvel específico. Porque tem que ter o NAPEM? Isso. 

Me aponta outro, por favor? Que eu tenha atuado, vamos lá. O outro processo, da 

Guedes de Azevedo, a minha última manifestação nele é no dia 22 de novembro e a 

justificativa que ela acosta é posterior à minha última manifestação, folhas 242/243. Eu 

não analisei, isso não passou por nós, desde minha última manifestação. Não estou 

entendendo, então foi para desapropriação sem justificar? Não voltou para minha análise 

no jurídico. Após esta juntada as folhas 242/243. Mesmo que não seja esse processo, me 

aponte um. Quantos processos o senhor participou? Que efetivamente, foram quatro. O 

senhor me disse o do Staff, que começou de forma genérica aí depois no final ela indicou o 

NAPEM e aí fez a individualização, se vai se cumprir ou não é outra história, pelo menos 

justificou. O Senhor consegue me apontar, como Diretor da PPI um outro processo que tenha 

justificativa individualizando o imóvel? Tem esses dois. Leia para mim, por favor a 

justificativa desses dois que o senhor falou que tem. Eles inteiros? A justificativa, só a 

justificativa. Esse da Staff a gente acabou de ver. O do Guedes é o que me referi a vossa 

excelência, minha última manifestação nele é de 21 de novembro. Cabe a PPI fazer essa 

análise, se está justificado individualizado ou não? O nosso papel é apontar se existe ou 

não esta justificativa, não analisar o mérito dela. Então o papel da PPI é apontar se existe 

essa justificativa ou não? Sim. O Senhor é o Diretor da PPI? Sim. Eu estou perguntando para 

o senhor, aonde é que está no processo a justificativa individualizando? O senhor está me 

dizendo que o seu apontamento, eu estou perguntando no processo? Eu estou aqui tirando o 

depoimento, ouvindo o depoimento do Diretor da PPI, estou pedindo explicação sobre o 

processo. Me mostre aonde é que está a individualização nesse processo? Processo 

Guedes de Azevedo. Eu faço apenas uma única manifestação nele e aponto que até 

aquele momento não tinha justificativa. Até o momento que o senhor se manifestou não 

tinha. O Senhor pode me dizer se há depois da sua manifestação? Compulsando agora os 

autos às folhas 242/243, uma manifestação, mas ele não passou pela procuradoria do 

patrimônio imobiliário. Mas o senhor não pode dar o depoimento do senhor ... só pode falar 

em cima daquilo que o senhor pôs no papel? Como Diretor da PPI? Estou perguntando para 

o senhor se tem justificativa? Esse processo é legal ou, não é? Eu entendo que seria de 

bom tom que passasse pela PPI para apreciar se há ou não há justificativa. Nesse 

processo tem justificativa? Esse processo é legal ou, não é? Eu não tenho como me 

manifestar sem ter olhado essa manifestação. A gente aguarda o senhor dar uma olhada. 

Mas eu não tenho como olhar ele aqui agora, preciso de um tempo para ler, para dispor 

se há ou não há justificativa de individualização. Às folhas 242 ela coloca pela 
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condição de ocupação e uso imediato após a compra, estrutura arquitetônica 

totalmente adequada ao público que irá utilizá-la, sua localização é fator fundamental, 

ela está individualizando porque esse seria o único que atende. E isso individualiza? Se 

chegar por exemplo lá frente, no Ministério Público, se chegar questionamentos em outros 

órgãos de investigação, a prefeita pode falar assim: olha, o Doutor Daniel, Diretor da PPI ele 

me garantiu em depoimento na CEI que está correto o processo. Em depoimento na CEI e 

tomando ciência de folhas 242/243 eu verifico que existe um parágrafo que faz a 

individualização desse imóvel, novamente, a competência de analisar isso é um outro 

juízo, é um outro juízo de conveniência e oportunidade do adminístrador. Não, não. 

Juízo de conveniência e oportunidade é uma coisa. Estou fazendo o juízo técnico, jurídico. 

Nesse documento aí, está individualizado? Esse documento é legal? Esse documento 

ampara o afastamento da licitação? Aponta para mim qual que é a folha, qual que é o 

documento que ampara a dispensa de licitação? Excelência, como me manifestei vou falar 

novamente. Essa justificativa é acostada posterior à minha manifestação. Essa 

justificativa que eu não li, estamos aqui agora, juntos, tomando ciência dela, ela faz um 

parágrafo dizendo porque aquele é o único imóvel que se pretende, ela faz essa 

manifestação. Eu estou perguntando, o senhor pode analisar esse documento e ver se esse 

documento é lícito? Se ele realmente dispensa a licitação, e estou perguntando para o Diretor 

da PPI. Esse documento está apto a afastar a necessidade da concorrência, da licitação? 

Esse documento ele faria a justificativa de que porque esse é o único imóvel. E aí está 

claro que seria o único imóvel? Eu estaria entrando dentro de um juízo que é do 

administrador público. Ah, não é do jurídico? Se colocar lá eu quero, ou melhor, o imóvel 

que atende à necessidade da educação é aquele da quadra 5-16. Não cabe então ao jurídico 

apontar se está individualizado ou não? Vocês não fazem esse levantamento no jurídico? O 

exemplo de vossa excelência quadra 5-16, porquê? Desde que ela falar que é o único que 

atende a finalidade está certo? É, porque essa é ·uma decisão dela ·de fazer esse tipo de 

fundamentação. Se vossa excelência entende que deveria ser mais fundamentado, 

melhor ou não, já é um outro juízo, porque está ali feita a justificativa. se ela é boa ou 

não é uma decisão de quem está fazendo essa decisão. Então a decisão de fazer a 

desapropriação é do administrador público. Então a decisão de fazer a justificativa, de 

como fazer essa justificativa é do administrador. Então, porque o senhor escreve às 

folhas 220 e 224: "À Procuradoria Jurídica, não obstante, compete dispor quanto a 

acréscimo para completude do desiderato, no presente caso, smj, verifico que a Sra. 

Secretária de Educação justifica a necessidade de aquisição de imóvel para a 
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Educação. todavia. não consta a razão do específico imóvel objeto do presente 

administrativo ser o único que sirva ao desiderato da pasta. seja em razão de justificar 

a desapropriação seja em razão da dispensa de licitação". Se não cabe a vossa 

excelência, porque vossa excelência apontou? Não, sim, porque a manifestação inicial ela 

apenas diz assim: porque eu preciso de um imóvel e fala, quero comprar esse, ela não 

especifica o que ela vai fazer, o que a gente está vendo aqui agora, nessa outra 

manifestação que não passou pelo jurídico. Essa outra manifestação vai ser a primeira 

vez que ela vai se manifestar especificamente sobre esse imóvel. Mas quando o senhor 

fala aqui que "não consta a razão do específico imóvel objeto do presente administrativo 

ser o único que sirva ao desiderato da pasta. seja em razão de justificar a 

desapropriação seja em razão da dispensa de licitação" o senhor está apontando aqui 

que não há o apontamento da justificativa da desapropriação? Sim. Eu não estou entrando 

no mérito. Mas porque que o senhor aponta aqui então, se não há. O senhor está falando 

que não tem o apontamento da exclusividade, se o senhor não tem que entrar no mérito, 

porque que o senhor aponta isso aqui então? Pelo que estou entendo, o senhor está me 

dizendo o seguinte: A prefeitura falou que é aquele e acabou, é isso que estou entendendo. 

Eu acho até uma situação delicada, porque pelo depoimento do senhor aqui, eu já estou até 

imaginando a defesa da prefeita, vai jogar nas costas da procuradoria. Como sempre. O 

jurídico é culpado de tudo. No depoimento da prefeita aqui, a primeira fala dela ela falou o 

seguinte: "olha, não cabe a mim analisar isso aí, eu tenho o setor jurídico para analisar" e 

setor jurídico no caso é procuradoria. Aí, o senhor chega aqui, só que, a procuradoria, 

membros do direito concursados, a prefeita deixou bem claro, cabe ao jurídico. O assessor da 

prefeita veio aqui e falou, olha, eu não dou assessoria nenhuma, é o jurídico. O jurídico está 

vindo aqui e falando: não, a partir do momento que a prefeita foi lá e falou que a necessidade 

é aquela, não cabe a mim apontar que está irregular, é o que eu estou entendo na fala do 

senhor, só que na hora que vai pegar a fala de todo mundo aqui, a parte técnica é o jurídico, 

por isso doutor que estou insistindo tanto. O trabalho no papel tem os apontamentos, agora, 

essa CEI vai ter um relatório, vai ter prosseguimento, pode ter certeza, pelo tanto de 

apontamentos que tem. Eu estou insistindo desde o começo da conversa doutor, o senhor 

acabou de responder a um questionamento da vereadora Chiara que a decisão, a definição 

se é compra e venda e se tem um único imóvel para aquela questão é o mais importante, o 

senhor até falou, essa é uma posição minha, não é uma posição sua, é uma posição técnica, 

ou é ou não é. O senhor está dando depoimento em cima de uma análise jurídica, agora eu 

estou perguntando aqui, eu estou batendo nesta tecla, me perdoa, mas o senhor está se 
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esquivando, só que lembrando das aulas de direito penal, a omissão também é uma forma de 

conduta. Estou questionando a questão da individualização do imóvel, tem vários 

apontamentos aqui do senhor, da Doutora Carla, Doutor Maurício e eu não vejo, 

sinceramente, a não ser do Staff do NAPEM, eu não vejo outro processo. Se vai ser feito o 

NAPEM na Staff ou não eu não sei, mas sinceramente, por isso que pedi para o senhor 

apontar um outro processo aonde tenha uma individualização. Vossa excelência falou que 

estou me omitindo aqui, discordo dessa posição. Então me aponte, me mostre então 

algum outro processo que tenha individualização? A gente começou da Staff e chegou 

aqui no Guedes. Do Guedes não, do Guedes não tem, aonde é que está a individualização? 

É o ponto que eu estou aqui sinalizando. Qual é minha única manifestação nesse 

processo: que ele é inaugurado com a secretária dizendo qual é uma necessidade da 

secretaria e eu sinalizo, mas você não está especificando o porquê, e falo para vossa 

excelência, essa foi minha única manifestação. Eu aqui numa CEI, dentro de uma 

comissão, evidentemente estou adstrito a minha atuação dentro dos processos. Então 

vou simplificar: até a sua participação então não tinha justificativa individualizada? Não 

estava individualizada, na minha visão. Até onde o senhor se manifestou não existia 

individualização? Não. Se não existia individualização até sua manifestação, era obrigatório 

licitar ou fazer um procedimento de concorrência? É, a consequência ... Consequência não, 

jurídica, técnica, obrigatória? É que você tem que fazer a licitação. Até sua manifestação 

então era obrigatória ter a licitação? Sim. Algumas dessas desapropriações serviu para 

abertura, conservação e melhoria de vias ou logradouros públicos? O entendimento é que é 

para o serviço público, prestação de serviço público. Eu acredito que o rol do artigo 

quinto é taxativo. No meu entendimento isso entraria dentro da prestação de serviço 

público e edifícios públicos. Não é isso que estou perguntando doutor, estou perguntando o 

seguinte; isso aqui tem relação com melhoria de vias ou logradouros públicos? Acho que não 

é subjetiva essa questão. Parece que não. Parece que não? É, porque a manifestação do 

administrador público não é neste sentido. Eu estou perguntando uma questão objetiva 

para o senhor, esse processo ele diz respeito a "abertura, conservação e melhoria de vias ou 

logradouros públicos"? Não é a manifestação da secretária, não é neste sentido a 

manifestação da secretaria que inaugurou o processo. Que sentido? Vou perguntar de 

novo: tem relação esse processo de desapropriação com "abertura, conservação e melhoria 

de vias ou logradouros públicos"? Não, não é neste sentido a manifestação inaugural da 

secretária de educação. Doutor, desculpe, mas o senhor está faltando com o respeito 

comigo. Eu não estou perguntando o sentido da manifestação da secretária. Estou fazendo 
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uma pergunta objetiva, técnica, esses processos de desapropriações que o senhor participou, 

eles têm a ver com "abertura, conservação e melhoria de vias ou logradouros públicos"? 

Estou perguntando para um advogado, Diretor da PP!. Ele tem relação com isso? Quero 

saber do senhor? Eu perguntei cinco vezes para o senhor. Eu respondi as cinco vezes. 

Cinco vezes fugindo da pergunta, doutor? O senhor me desculpe, mas o senhor está me 

desrespeitando e desrespeitando a Câmara. É uma questão técnica, simples, objetiva. Quem 

inaugura o processo é o administrador público, a secretária de educação. Eu vou 

entender então que o senhor não quis responder. doutor. Eu estou entendendo que o senhor 

não quis responder e está fugindo da pergunta. Depois a gente faz o relatório e passa para a 

Câmara, mas eu não vou ficar aqui fazendo dez vezes a mesma pergunta. O senhor chegou 

a conversar com a prefeita ou chefe de gabinete a respeito do seu depoimento nesta CEI? 

Não. Em momento algum, chefe de gabinete, secretário de negócios jurídicos, alguém te 

chamou? Dos seus superiores, alguém veio conversar a respeito do seu depoimento aqui 

hoje? Algum superior hierárquico? Confiança no meu trabalho e apoio, mas ninguém 

nunca falou sobre questão de mérito do processo, assim, sobre isso ou aquilo, isso 

realmente não houve. Quem conversou com o senhor hoje a respeito do seu depoimento 

aqui na CEI hoje? Falei de passagem com o Procurador Geral e com o Secretário, mas 

friso isso aqui, a gente não teve nenhum debate sobre como eu deveria ou não deveria 

me manifestar, tocar ou não tocar em determinado assunto. Qual foi o teor da conversa? 

De apoio, porque meu cargo é um cargo técnico, eu sou Diretor, mais é um cargo 

pequenininho, acho que a presença dos meus colegas aqui é muito neste sentido, nós 

não somos administradores públicos. Por mais que vossa excelência seja incisivo nas 

perguntas, nós somos um cargo de assessoria técnica, somos servidores públicos 

concursados que queremos fazer com que as coisas andem da melhor forma possível. 

Então ninguém conversou com o senhor sobre seu depoimento aqui hoje, ninguém te chamou 

para conversar na sala a respeito desta audiência de hoje? Estou perguntando sobre o 

assunto CEI da Educação? Basicamente isso, porque eu falo assim, não tenho o menor 

problema em dizer que não foi a melhor experiência da minha vida terça feira passada. 

Foi uma coisa difícil, duro, acho que eu trabalho muito sério assim, as próprias 

manifestações elas têm densidades, para ser colocadas num cheque como se eu 

estivesse fazendo alguma coisa ruim, negativa, é um clima pesado e um clima que não 

conheço. Nunca estive numa Câmara de Vereadores foi a primeira vez que sento aqui e 

a única conversa que teve foi neste sentido, "fica tranquilo, vai lá". Com quem foi essa 

conversa? Procurador e com o Secretário que são meus hierárquicos, mas eu falei com 
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todos os meus colegas, assim. O senhor pode falar qual o nome dessas pessoas que o 

senhor conversou? Doutor Marcelo e Doutor Gustavo. Eu estou vendo aqui que hoje tem a 

participação de outros procuradores do município. Eu gostaria que o senhor me respondesse 

se eles vieram por livre e espontânea vontade ou por indicação de algum superior 

hierárquico? Eles vieram, muito me honra, muito me orgulha, em apoio ao trabalho que 

nós fazemos aqui na procuradoria. Mas alguém que orientou vir aqui ou todos vieram de 

forma individualizada, livre para manifestar apoio? De forma que muito me orgulha, muito 

me honra, talvez seja um dos dias, essa manifestação de estarem, para mim é uma das 

maiores conquistas profissionais, de ter colegas, do gabarito dos colegas que tenho, 

de livre e espontânea vontade, de entenderem essa situação e estarem aqui me 

apoiando. Por saberem como é o nosso trabalho, como é o nosso dia a dia. Então não 

teve autorização, não teve indicação, não teve nenhuma participação do superior hierárquico 

para participação dos demais procuradores aqui hoje? O que existiu foi um oficio da 

Associação dos Procuradores de Bauru, apenas citando que está havendo essa CEI 

com participação dos procuradores do município. Qual que é o horário de trabalho na 

procuradoria? Isso depende de cada um, pode fazer seis ou oito horas. Nesse horário 

então aqui não era horário de serviço de nenhum? Que eu entenda, não. As quatro horas da 

tarde, nenhum desses procuradores estariam na prefeitura trabalhando? Não, eu não posso 

falar por cada um, como está o trabalho de cada um. Mas o senhor garante então que não 

teve a liberação, a indicação de nenhum superior hierárquico? Houve esse ofício, eu não 

sei qual foi a resposta do ofício, não tive acesso a ele. Houve sim um ofício da 

Associação dos Procuradores de Bauru para que estivessem procuradores presentes 

aqui. Estou falando de superior hierárquico. Mandando alguém vir aqui? Autorizando, 

mandando, orientando. Eu não sei qual foi a resposta a esse ofício. Recebi a cópia do 

ofício. O senhor tem informação se alguém, algum superior hierárquico Procurador Geral, 

Secretário do Município, Prefeita, orientou, ou autorizou, no caso de estarem em horário de 

serviço, a vinda desses procuradores aqui? O senhor tem essa informação? Não. Não. 

Diante dos procedimentos que foram adotados, o senhor pode assegurar que as 

desapropriações foram legais, foram lícitas, foram corretas? Novamente, assim, esta 

questão da legalidade passa pelo entendimento jurídico que vai ser aplicado nessa 

situação, como eu já me manifestei, vossa excelência já tem conhecimento. Estou 

perguntando para o Diretor da PPI? Analise jurídica do Diretor da PPI, esses procedimentos 

foram corretos? Eú teriãreito)>br cô'mprii-e vendil. IIIIII/IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII/IIIIII/IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
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FERNANDO TOYOJI TATEMOTO 

Assessor de Paulo Kazuo 
Shoda - proprietário da 
imobiliária TOP IMÓVEIS -

Bauru. 

Preliminarmente disse trabalhar na empresa TOP IMÓVEIS na qualidade de assessor de 

Paulo Kazuo Shoda - proprietário da referida imobiliária e admitiu ter acompanhado a visita 

de alguns funcionários da Secretaria de Educação nos imóveis que a Top Imóveis realizou a 

venda. As visitas, segundo disse, foram sempre muito cordiais e os assuntos todos voltados 

aos imóveis. f'ei:gµnt7ª~Rf&<Ll!~read_Qf JgJl Como ficou sabendo que a prefeitura tinha 

interesse em adquirir imóveis, como isso chegou ao senhor, respondeu: Bem, um 

funcionário da prefeitura consultou o site da Top Imóveis e eu fui designado pelo Paulo 

Kazuo Shoda para acompanhar a visita, algo assim muito informal, visitar, conhecer o 

imóvel em detalhes. Então eu acompanhei os integrantes, vamos chamar assim, era 

uma equipe, como tive um primeiro contato com eles nessa primeira visita, eu acabei 

acompanhando eles em outros imóveis, evidentemente que teve imóveis que não 

interessou, mas o acesso pelo qual eles tiveram essa informação foi através e via site. 

Perguntado como o senhor sabe que foi via site, respondeu: Porque eles ligaram para o 

Paulo, especificamente por um imóvel que estava no site, sendo o prédio da antiga 

sede da Staff, uma empresa de curso de vigilância. Perguntado se o imóvel estava à 
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venda no site, disse: Isto, isto, não me recordo o valor. O relator mencionou ao depoente 

que o senhor Paulo foi ouvido na semana passada nesta casa de leis e disse que não tinha 

exposição de venda do imóvel da Staff, porque essas pessoas, geralmente, não gostam que 

outros fiquem sabendo que está à venda e aí o senhor vem aqui e diz que estava no site? 

Perfeito, mas eu vou esclarecer. Esse imóvel referia-se a uma escola à venda, no site 

não constava, nem divulgava qual era o proprietário, qual era o imóvel, o site informava 

apenas escola. E tinha foto do imóvel? Como a prefeitura ficou sabendo? Não tinha foto e 

estava divulgado lá que era uma escola. Havia uma foto genérica de escola, aí a 

prefeitura obviamente ligou para saber que tipo de escola que era e foi dado sequência 

no atendimento, foi através do Paulo Kazuo Shoda, que pediu para que eu mostrasse o 

imóvel. Quem da prefeitura fez esse contato? Quando chegou até mim, foi o Cláudio 

Kadihara. Como é que chegou ao senhor? O Paulo me passou o contato, porque ele não 

podia atender. Então o Cláudio Kadihara entrou em contato primeiro com o Paulo? Isso, 

isso, daí o Paulo me passou porque não podia atender e eu entrei em contato com o 

Cláudio e expliquei que tipo de imóvel que era, onde que era. O senhor viu o depoimento 

do Paulo, porque ele disse que o contato foi primeiro com o senhor? Não, eu acho que ele, 

acho que ele, é, não, agora eu realmente não lembro, não lembro, mais quem me 

passou o contato do Cláudio foi o Paulo. Perguntado se o primeiro contato então do 

Claudio Kadihara com o Paulo foi só desta escola, respondeu: Isto, isto. O que o Paulo pediu 

ao senhor para fazer o serviço, o que foi pedido ao senhor? Foi só comentado que o 

pessoal da prefeitura queria visitar o imóvel e que eu os acompanhasse. O senhor 

lembra que pessoal queria visitar? Quem foi no primeiro foi o Claudio, o Clóvis e me 

parece que a Júlia, funcionária da secretaria que eu não sei o nome. Então o primeiro 

imóvel foi o da Staff. O senhor lembra quando que foi mais ou menos? Não, não me lembro. 

E como é que aconteceu a conversa dos demais imóveis? Foi me perguntado se tinha mais 

algum imóvel para compra, imóvel comercial, para escola. Falaram em algum lugar, 

sobre determinado local, ou só se a imobiliária tinha imóveis? Não, não. Ai eu comentei com 

o Paulo e ele fez a oferta de dois imóveis, um que era uma antiga escola de curso 

preparatório, com oferta por carta que assinei junto e fez também o da Cruzeiro do Sul, 

que era um prédio da Construtora Prata. Teve mais algum que foi feita oferta, ou apenas 

esses três? Não, só os três. O senhor chegou a participar de alguma outra diligência para 

ver imóvel? Não. O senhor só participou então da Staff, do Damásio e da Minas Gerais? Isto, 

só acompanhando a visita. O senhor foi visitar algum imóvel perto do Posto Alameda? Não, 

não. O senhor disse que o Cláudio, o Clóvis e a Júlia, perguntaram se tinha mais imóveis 
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para compra? Isto, se tinha mais imóveis com perfil de escola, aí eu comentei com o 

Paulo e o Paulo tinha esses imóveis para ofertar e foi feito por escrito, que deve ter aí 

nos autos. No imóvel da Minas Gerais e na Staff existiam gravames, alienação fiduciária. 

Vocês chegaram a comentar com a Secretária ou com alguém? Foi, tanto é que está nas 

correspondências. Inclusive nas correspondências foram encaminhadas as matrículas 

dos imóveis e foi dada ciência para a Prefeitura, para a Secretaria, que os gravames 

seriam liberados, ou seja, seriam excluídos, tão logo houvesse a manifestação de uma 

eventual compra. O senhor chegou a ter contato com a prefeita, o pai dela ou cunhado dela? 

Não. E com e secretária da educação? A Secretária da Educação eu a vi, Dona Maria do 

Carmo Kobayashi, na segunda visita que foi feita na Staff, em nenhum outro momento. 

A Julia Maria Rodrigues Homelis Floriano chegou a visitar quais imóveis? Os três. O senhor 

chegou a tratar de preço, com quem era tratado de preço? Em momento algum. Foi tratado 

com o Paulo, que foi inclusive por correspondência, para ficar oficializado. Mas 

pessoalmente, nas visitas eles não perguntaram o preço? Não. Não perguntaram de preço, 

não negociaram, mesmo porque esse acho também que não era o papel deles, nem o 

meu. O senhor disse que eles queriam imóveis para escola? Isto, isto. Com quem foi 

conversado isto, foi com o senhor? Não. A informação foi passada para mim pelo próprio 

Cláudio Kadihara. Ele disse o seguinte: Fernando, você tem mais algum imóvel de 

perfil para escola? Aí, esse da Cruzeiro do Sul, proprietária Construtora Prata, o Doutor 

Érico Braga comentou com o Paulo a disponibilidade de vender e o Paulo fez uma 

correspondência, não me lembro se assinei junto com ele ou não, e foi encaminhada 

para a Secretaria e a secretaria manifestou interesse em fazer ali a garagem da 

secretaria. Quer dizer então que primeiro só pediram para escola? Só para escola. O Érico 

Braga não ofereceu para a Prefeitura, ele ofereceu para o Paulo, ele falou, olha, eu 

tenho interesse em vender esse imóvel. Como o Érico Braga ficou sabendo? Não, o Érico 

Braga não ficou sabendo que era para a prefeitura, ele comentou com o Paulo em 

vender. Ai o Paulo, por livre e espontânea vontade fez a correspondência que você tem 

aí e ofereceu para a prefeitura. Isso foi então depois destas visitas, desse interesse para as 

escolas? Isto, visitas nas escolas foram duas, aliás, as visitas acho que fora duas na 

Staff e uma no Damásio, e as visitas era até o momento só escolas. Depois das visitas 

então é que teve esse processo com a garagem? Isto, isto. Mas quero deixar claro que o 

doutor Érico Braga não falou para o Paulo oferecer para a prefeitura, simplesmente 

manifestou interesse em vender. Então não foi a prefeitura que quis aquele imóvel lá, foi o 

Paulo que ofereceu? Exatamente, exatamente. Se você observar no teor da 
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correspondência, está muito claro, a Top Imóveis oferecendo um imóvel comercial e 

então a prefeitura obviamente se interessou, primeiro, pelo valor, e segundo, pela 

localização. O senhor lembra o valor pelo qual foi vendido esse imóvel? Puxa, não lembro, 

eu não lembro. Foi vendido por quatro e novecentos. A oferta era cinco e quinhentos, isso 

eu lembro. Perguntado se teria como ter vendido esse imóvel por um preço, ou melhor, teria 

como a prefeitura ter adquirido esse imóvel por um preço mais barato, se fosse feita uma 

negociação, com pagamento a vista, respondeu: Olha, eu acredito que não, mesmo 

porque, sabendo do proprietário né? A construtora Prata é uma empresa capitalizada, 

eu acho que não haveria interesse nenhum dela em fazer uma espécie de leilão. O 

senhor conhece a Moraes Imobiliária? Já ouviu falar? Não conheço. Já ouvi falar. Se eu 

falar para o senhor que a Moraes Imobiliária tinha anunciado no site dela, a foto, por quatro 

milhões e setecentos mil reais? Olha, eu poderia até acreditar que estivesse realmente 

anunciado, mas de quando seria este anúncio? Três meses antes da negociação. Com 

autorização do proprietário, do Érico Braga? Vocês tinham autorização para anunciar? 

Tinha, tinha. Perguntado há quanto tempo atua no mercado imobiliário, respondeu: Olha, 

trabalhando com o Paulinho, porque na verdade o meu papel lá é serviços 

administrativos e ele evidentemente me passa alguma atividade de acompanhar cliente, 

essas coisas, até em função da familiaridade que eu tenho de tratar com as pessoas. 

Perguntado qual a sua formação, respondeu: Eu fiz até o sexto semestre de administração 

de empresas. E nesse ramo o senhor está há quanto tempo? Antes de trabalhar com o Paulo 

o senhor já trabalhava nessa área? Não, eu era Diretor Comercial da Ninho Verde, uma 

empresa de avicultura sediada em Tietê/SP. O senhor sabe qual a diferença entre uma 

compra e venda e uma desapropriação? Olha, não, não. Talvez a diferença básica, a gente 

ouvindo no mercado, acompanhando algumas matérias, a desapropriação é imposta, 

né, agora a compra e venda depende evidentemente da vontade das duas partes, 

acertei? Nesse caso, como a desapropriação é imposta e a prefeitura está falando que é 

desapropriação, o senhor acha que deveria receber corretagem por isso? Não, isso aí eu já 

não entro nesse mérito. Mas o senhor recebeu? Não, eu recebi o que o Paulinho me 

repassou. E quanto foi? Também não tenho esses valores, não lembro. Agora é bem 

importante comentar aí que quem pagou a comissão foram os proprietários dos 

imóveis. Perguntado quanto que a Top Imóveis cobra de corretagem de clientes, respondeu: 

Olha, normalmente, imóvel grande assim é 5%. A Milene Zamboni, proprietária da Staff, 

veio depor e disse que foi procurada por um corretor da prefeitura. O senhor sabe dizer se 

seria o senhor esse corretor que ela mencionou? Não, não. Conhece a Milene Zamboni? 
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Conheço, ela é filha do proprietário, aliás, o proprietário de fato da Staff é a Milene e a 

esposa do Coronel Zamboni. Perguntado se chegou a procura-la para oferecer o imóvel? 

Não, não foi eu. Ela nos passou a cópia do cheque de duzentos e vinte e cinco mil reais de 

comissão pela venda do prédio da Staff. O Paulo disse que teria recebido 5% de corretagem 

do imóvel da Minas Gerais, daria em torno de duzentos e trinta mil reais, mais ou menos 

quatrocentos e cinquenta e cinco mil reais. O Senhor lembra se teria recebido 10, 20, 30 40% 

desse valor? Eu recebi 40% do total que ele recebeu. O senhor recebeu esse valor em 

dinheiro ou em cheque? Em depósito em conta. E evidentemente, é quarenta por cento, 

mais ele desconta o custo da nota fiscal, os impostos. O senhor tem algum parentesco 

com a Maria do Carmo Kobayashi, com ela, com o marido, ou com algum parente dela? 

Nenhum, nenhum. E com o Cláudio Kadihara? Nem conhecia ele. Aliás, continuo não 

conhecendo, tive contato comercial, diria para você que é um contato visual, não sei se 

é casado, solteiro, foi só para mostrar o imóvel. A participação do senhor foi só apresentar 

os imóveis? Só. Só acompanhar a visita. Quem fez contato primeiro então não foi o senhor, 

foi o Paulo? Foi o Paulo. E os demais contatos, quem fazia? Não, os demais contatos você 

pode observar aí que é tudo formalizado por escrito. Não teve nenhuma conversa por 

telefone, nenhuma reunião, nada? Não, conversa por telefone teve, comigo e com o 

Paulo. Mas conversa assim, olha, Fernando, eu estou precisando de uma matricula do 

imóvel atualizada, quem ligava era o Cláudio, esse tipo de conversa, porque a 

negociação em si foi toda formalizada em correspondência. Sobre negociação, nem o 

Paulo conversou. Fora o Cláudio Kadihara, o senhor conversava com mais alguém da 

secretaria? Chegou a ligar para alguém? Não, para nenhum mais. O senhor só teve contato 

então com o Claudio? Isto, e cem por cento dos contatos foi quanto ele me ligou 

pedindo algum documento. Perguntado quantos celulares possui e com quantos aparelhos 

trabalha, respondeu: Tenho um só, só um e é meu. Perguntado com quem mais o Paulo 

conversava na prefeitura, respondeu: Eu acho que só com o Clóvis. Desculpa, o Paulo 

conversava com o Claudio também. Contato com a secretaria então era o Cláudio? Era o 

Cláudio. O senhor sabe se a o Paulo teve reunião com a prefeita ou com a secretária da 

educação? Não, não teve, que eu saiba, e mesmo porque, na qualidade de meu patrão 

não teria a obrigação de dizer que encontrou com fulano ou sicrano. Um detalhe que 

gostaria de contar, a Top Imóveis é referência em imóveis comerciais, é muito forte na 

questão de imóveis industriais e comerciais. Talvez por isso a prefeitura tenha tomada 

a iniciativa de consultar nosso site. Pergllotac;tQ.R~~mru:tora Q~iara se quem tinha as 

chaves dos três imóveis Damásio, Garagem e Staff, era o depoente, respondeu: Os imóveis 



6 

estavam ocupados, exceto o Damásio que as chaves estavam com o proprietário. 

Nesse imóvel, estive em duas oportunidades acompanhando visita de servidores da 

prefeitura e foi o proprietário quem mandou abrir o imóvel. Perguntado quem esteve na 

visita ao prédio que era do Damásio, respondeu: Na primeira visita esteve o Claudio, o 

Clóvis a Júlia e a Secretaria da Educação, que foi no mesmo dia da segunda visita ao 

prédio da Staff. Na primeira visita a Staff esteve o Cláudio, o Clóvis e a Júlia. 

Perguntado se a prefeita não esteve em nenhuma visita, respondeu: Nenhuma visita, 

nenhuma visita. Para deixar claro, não esteve em nenhuma visita comigo, mas ela 

eventualmente deve ter ido em outras oportunidades. O senhor não sabe se ela foi? Eu 

deduzo, eu deduzo. Perguntado se as chaves ficavam com o proprietário e não com a Top 

Imóveis, respondeu: Então vereadora, as visitas que fiz na Staff foram duas, com esse 

pessoal e o prédio ainda estava ocupado pelo proprietário. E para antecipar, estive em 

duas visitas ao prédio da Cruzeiro do Sul, que estava com inquilino que era o 

Supermercado Panelão. ~rgimléld9. pe}Õ; 'Vo~Ié.ªi:loi'§!:lrgió ·e_~4m se o contrato com a Top 

Imóveis é como corretor de imóveis, respondeu: Não, não. Sou assessor do Paulo. Eu não 

participo de comercialização, de venda, o meu trabalho em si é fazer o que ele não tem 

tempo para fazer, é muito correr atrás de documentos, é basicamente documentos, não 

tenho prerrogativa de comprar imóveis, vender. Perguntado se ganha comissão sobre os 

imóveis que tem participação na negociação junto com o Paulo ou em todos, respondeu: Não. 

Só junto com o Paulo, porque a Top tem seus corretores e os corretores tem a 

participação nas negociações deles. ~~;:j~pi'.Ílq )leJ!;lc(dor l,,okadora se tem algum 

parente trabalhando na Prefeitura, respondeu: Nenhum, isso eu posso garantir. Após 

manifestação do Verea:cJgt'(Q!>Jlâ no sentido de que o depoente teria apresentado um imóvel 

para venda e acabou vendendo três, o depoente disse o seguinte: Inclusive o do Damásio 

não foi vendido, foi desapropriado, foi imposto, tanto é que o proprietário disse que se 

a prefeitura quiser desistir da desapropriação ele aceita de boa vontade. O senhor 

Claudio Kadihara queria comprar o imóvel da Staff, é isso, essa era a procura dele? Isto, 

isto, ele tinha interesse. E depois sucederam a venda dos demais imóveis? Isto. Em sua 

fala o Vereador Quj!h.~~.rr:WJ disse que a prefeitura é ineficiente, brinca com o dinheiro 

público, pois pagou seis milhões no prédio do Damásio que é encravado numa região de luxo, 

vamos dizer assim, porque só tem condomínios de luxo horizontal, ou prédios de luxo, então, 

condomínio de luxo. Por isso que é melhor guardar o dinheiro para depois fazer um gasto 

bem feito, porque a prefeitura fez um péssimo negócio no Damásio, pagou seis milhões para 

a justificativa de ser o NAPEM, que poderia ter utilizado uma escola já existente, porque só 
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funciona a noite e as escolas funcionam apenas durante o dia, é complicado, porque não tem 

demanda ali para escola infantil porque está numa região nobre da cidade, onde a demanda é 

baixa por escola pública. Na periferia sim tem uma demanda grande. Pessoal brinca com 

dinheiro, poderia ter comprado muitos imóveis, abrindo o jogo aqui com a Câmara e 

comprando de quem realmente estava apertado para pagar preço bom. A prefeitura fica com 

a faca no pescoço, ou gasta ou vai da improbidade administrativa, daí, dá uma disenteria 

financeira que tem que desapropriar um monte de imóveis para gastar o dinheiro, mesmo que 

vá usar o imóvel daqui há trinta anos, mas tem que gastar o dinheiro. É o dinheiro público 

gasto sem eficiência. Eu entendo sua preocupação, mas queria deixar bem claro que os 

três imóveis já tinham preço antes de serem ofertados para a prefeitura. Eu entendo 

sua preocupação que pode ter ocorrido em determinados imóveis, ter colocado preço 

neles, sabendo que a prefeitura tem interesse. Eu entendo muito bem sua 

preocupação. f>~rnui:üadçtRlfilp:bQ\ÍtQTM~rê:,q~RtQ.SJ Desses imóveis que houve as tratativas, 

vocês tinham exclusividade para proceder à venda, respondeu: Eu acho que o 

do ... teríamos, teríamos, acho que dos três. Dos três posso garantir que nós tínhamos 

exclusividade. Perguntado se saberia informar a partir de quando começaram as tratativas 

em relação a esses imóveis que foram objetos de desapropriações, respondeu: Olha, em 

termos de data, começaram no ano passado, começaram pelo imóvel da Staff. Eu não 

saberia precisar a data. Eu acho que a primeira visita nós estávamos de blusa, então 

acho que já era inverno. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////I// 
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D5/Ô472Õ22 

MAURÍCIO PONTES PORTO 

Procurador Jurídico do Município -
Procuradoria do Patrimônio Imobiliário 

Preliminarmente disse ser uma honra estar nesta casa de leis e sempre uma satisfação poder 

prestar conta do que faz, essa é uma obrigação e quando a oportunidade aparece é sempre 

muito bom que se esclareça algum ponto que tenha gerado dúvidas. Aduziu ainda ser 

procurador de carreira, do concurso de 1999 e desde então sempre ocupou cargos na 

Secretaria de Negócios Jurídicos e atualmente está na Procuradoria do Patrimônio 

Imobiliário, que é responsável por analisar esses processos. Palavra do vereador .relator: Sou 

um grande admirador do seu trabalho, do seu conhecimento, uma das pessoas ali na 

prefeitura que mais conhece do trâmite jurídico, e por consequência, do trâmite 

administrativo, até pelo tempo, pela experiência que tem de várias gestões. Me manifestei 

durante esse tempo da CEI que o depoimento do senhor seria um dos mais importantes pelo 

fato de ter se manifestado em grande parte dos processos e também, pelo fato de que é um 

servidor de carreira. Pergunta: Nós vimos alguns procedimentos indicando que seria realizada 

uma compra e venda, pelo menos por escrito, e no final foram feitas as desapropriações. 

Qual é a participação do jurídico nesta questão? Por exemplo, o jurídico aponta qual o 

procedimento que vai ser adotado, precisa ser adotado, ou vocês seguem uma orientação do 

executivo, da prefeita ou da secretária, olha, nós queremos que faça desapropriação! À quem 
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cabe essa indicação do procedimento? O jurídico é uma secretaria meio, é uma secretaria 

que ela é provocada, ela pode agir de ofício, mas via de regra ela não faz isso, ela é 

provocada com um pedido e emite uma análise, que eles chamam de parecer. Quando 

a gente se depara com algo que não pode ser feito, aí sim o jurídico se manifesta de 

ofício. Eu estou no meio de uma análise, entendo que aquele caminho não é o 

adequado, ou realmente é um caminho que eu entendo que seja proibido de ser feito, 

eu coloco aquilo na minha manifestação, eu explico, fundamento e passo aos meus 

superiores. Só que a natureza do jurídico, com algumas exceções, por exemplo, edital 

de licitação, ela é de natureza vinculante, agora, fora essas pequenas exceções, são 

todas de natureza consultiva. A gente orienta o administrador e o administrador toma 

as decisões diante daquela orientação. Como que é organizada: A prefeitura ela é 

organizada em departamentos, não sei se é a melhor organização, mas a maioria das 

prefeituras são assim e isso cria situações "estanques", no meu caso por exemplo, 

trabalho numa procuradoria, numa sala fechada, não tenho nem janela, e eu não tenho 

acesso ao que está sendo decidido nas secretarias. O acesso que eu tenho as 

informações é o que vem para mim e consta do processo até aquele momento. Hoje, 

depois que tudo passou e já sabendo que eu seria ouvido, peguei novamente os 

processos e aí eu tenho ciência do que foi feito depois que me manifestei. Então, o 

caminho correto é o processo entrar na secretária, no expediente, vai para o 

Procurador Geral. Vai para o Secretário? Não! Secretário não é advogado, ele não pode 

se manifestar sobre um parecer jurídico. O secretário, a OAB exige o licenciamento 

dele, quer ele queira ou não, no exato momento em que ele toma posse no cargo de 

secretário ele é licenciado da OAB, não existe mais um processo administrativo de 

licenciamento, é automático isto, perde-se imediatamente a inscrição na ordem e só 

pode analisar serviço de um advogado, outro advogado, ou no processo judicial, aí, 

tem juiz, promotor, mas nem ele pode analisar o serviço da advocacia. Então, o 

secretário deixa de ser advogado, por isso que vai para o Procurador Geral. O 

procurador geral, na verdade, ele é um diretor de departamento como qualquer uma 

das outras secretarias, então eu tenho, secretário, dois departamentos, e dentro do 

departamento da procuradoria geral, quatro divisões: eu faço parte de uma delas, 

então, meu parecer vai para o diretor de divisão, que ele pode retificar, ratificar ou 

complementar, ele é meu superior hierárquico, vai para o diretor de departamento e 

depois encaminhado de volta aos órgãos que enviaram para a gente. Esse é o tramite 

normal, é assim que a gente trabalha. Esses processos, quando chegaram ao senhor, eles 
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chegaram para análise visando uma compra e venda ou uma desapropriação? O primeiro 

processo que me chegou foi o da Staff e chegou como compra e venda. Hoje, eu vejo 

que os processos começaram, principalmente os antes de novembro, como compra e 

venda. Eu recebi esse processo da Staff, fiz uma análise desse processo, quando 

chegou para mim até aquele momento, ele estava com uma matrícula desatualizada, a 

documentação não permitia a aquisição do imóvel, fosse ele por desapropriação, fosse 

ele por compra e venda. E aqui a gente tem que entender o seguinte: Para a educação 

era suficiente que o imóvel fosse adquirido, pago, é do município, eu vou usar ... para o 

jurídico, não! Para o jurídico, a desapropriação ela não termina com uma escritura, por 

exemplo de compra e venda ou desapropriação, ela vai terminar com o registro no 

Oficial de Registro de Imóveis. Então os cartórios .extrajudiciais têm duas naturezas, 

uma delas é o registrador, o registrador ele não faz escritura, quem faz é o cartório de 

notas, que não é registrador. Ele faz a escritura e aí passa por uma coisa chamada 

qualificação registrai, se o oficial do registro entender que precisa complementar, ele 

complementa. O oficial de registro não registra nem sentença, ah, o juiz mandou ele 

registra? De jeito nenhum! É muito comum até que ele devolva para complementar. 

Então, o jurídico tem uma visão um pouco mais ampla, eu vou analisando e se tiver 

faltando alguma coisa que eu sei que não vai registrar, eu já exponho no meu parecer. 

Ah, mas é muita coisa, mais isso pode ser visto depois, essa é a decisão do 

administrador, a minha, é naquele momento apontar isso a ele, e a gente passa por um 

questionamento muito comum: "Ah, mas no passado não foi assim", por isso que os 

processos estão aí, porque não foi feito assim! Eu tenho processo de desapropriação 

da Duque de Caxias, tenho processo de desapropriação de vinte anos, trinta anos que 

está correndo, eu tenho processo de desapropriação que ele não vai terminar com o 

registro, eu vou ter que usucapir o que eu paguei! Porque, porque não vai dar registro 

e o usucapião é modo originário da aquisição da propriedade. Então, para não criar 

novas situações desse tipo, é que se faz um parecer, elástico. Preciso atender a todos 

aqueles requisitos naquele momento? Não, mas em algum momento vai ter que 

atender! Então, eu posso concluir que se não seguir a orientação jurídica, pode, em tese, 

causar prejuízo ao erário? Pode, pode em tese. No processo da Staff ainda foi uma coisa 

interessante, porque a proprietária é esposa e filha do Coronel Zamboni, é uma pessoa 

que tenho em alta estima e em algum momento ele soube que o procurador que estava 

analisando o processo era eu e ele foi até a secretaria conversar comigo e aí, por duas 

vezes, eu questionei, eu falei: é desapropriação? Ele falou, não, é venda direta! Eu até 
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achei interessante esse termo venda direta, eu até entendi que era por dispensa de 

licitação, eu entendi o que ele estava falando, tanto que na primeira análise minha eu 

faço um projeto de lei ... compra e venda e a desapropriação são institutos diferentes, de 

naturezas diferentes, se assemelham muito em alguns pontos e de agosto de 2019 para 

cá, passaram a se assemelhar ainda mais, pois o Decreto foi alterado por uma Lei de 

2019, que orienta, essa Lei de 2019 ela é de um movimento de desjudicialização das 

causas. O Judiciário está abarrotado, tem coisas que um juiz de direito não precisa 

perde tempo com isso, passa-se ao particular para fazer, então, vem nesse movimento, 

que quando vou fazer uma desapropriação, embora eu seja o poder público, que eu 

mande uma proposta, já com a avaliação, com dados concretos, para a outra parte 

analisar, e aí se assemelha muito a uma proposta de compra e venda, os institutos 

acabam se aproximando, embora sejam institutos diferentes. Na desapropriação a 

administração ela é o "rei", ela age como "príncipe", na formalidade que existia no 

passado, ele colocava o manto quando ele era o príncipe e tirava o manto quando ele 

não era, na compra e venda ele tira o manto, na compra e venda a administração está 

igual ao particular, a compra e venda é um ato bilateral, gera obrigações para ambas as 

partes, o particular pode chegar no fim de uma tratativa de compra e venda e falar, não 

quero mais vender, seria uma irresponsabilidade, mas acontece. O senhor disse que os 

processos, principalmente até novembro, eles chegaram com trâmite de compra e venda. O 

senhor sabe enumerar, consegue identificar para a gente quais os processos, se todos foram 

do mesmo tipo, ou se teve uma diferença entre o procedimento de uma aquisição para outra? 

Teve um fato que, como os processos começaram a se concentrar em mim, eu comecei 

a perceber que estavam vindo processos de compra e venda, aí eu comecei a alertar 

meus superiores, falei, olha, estamos chegando a outubro, precisa de lei, o pessoal 

está tratando como compra e venda, estão me perguntando sobre compra e venda, 

estou respondendo sobre compra e venda, mas seria interessante a gente afinar esse 

discurso, porque não sei se haverá tempo hábil para que a Câmara avalie isso e expeça 

um Projeto de Lei, seja promulgado e publicado ainda no exercício de 2021 e, se isso 

não acontecer, as contas serão rejeitadas! O processo 166520, ele não trata de 

desapropriação, é um processo que eu dei inicio questionando e orientando, aquela 

reunião que foi dita aqui que houve no jurídico, ela é provocada nesse processo, a 

reunião aconteceu no dia 26/11 e eu comecei nesse processo dia 05/11, e havia mesmo 

entendimento dentro do jurídico e há até hoje, que o melhor é uma compra e venda, 

havia essa orientação para compra e venda, eu, de minha parte, não gosto que seja 
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feita a compra e venda com a abertura de mão, quando o município se despe de uma 

prerrogativa que é dele, para aquisição de algo público, porque eu imagino que a 

aquisição de algo público, se não for adquirida, vai fazer falta, para o público! Então, 

que aja como administração quando o caso for esse e que compre, adquira, como 

administração, que desaproprie, independentemente de mandar proposta, ou, algo 

impede, por exemplo, que o prefeito comunique a Câmara com antecedência que está 

fazendo uma desapropriação, para que a própria Câmara perceba? Não, nada impede, 

mas de- qualquer forma a administração nesses casos seria o príncipe, a vontade da 

administração se sobreporia a vontade do particular! Então teve essa alteração do 

procedimento de compra e venda, para desapropriação, nos mesmos processos? Teve. Tem 

até uma situação interessante que eu brincava lá da angústia que eu passava lendo ... 

oh, então é desapropriação? Ah, então é desapropriação! Então eu pegava um 

documento ... "proposta particular de compra e venda"! Falava, não, não é possível, 

conversamos ... não é compra e venda ... desapropriação, porque deu esse nome para o 

documento? Mas, para o mundo do direito, chamem do que quiser, eu vou tratar de 

desapropriação, porque é uma desapropriação! Mas se a gente fosse ter um rigorismo 

ao ler aquilo, fica confuso, poxa, mas eu conversei com vocês, era desapropriação e 

como que me manda "proposta particular de ... ", proposta de valores, primeiro não é 

particular, nada que você faça aqui é particular, é um servidor público, e de "compra e 

venda, de novo"? Quando o senhor vai dar o seu parecer, o normal não é iniciar o processo 

com uma justificativa para ver se é compra e venda ou desapropriação? Essa é uma 

orientação que sempre faço ... estava até brincando ... a gente acaba se tornando o chato 

da administração ... na nossa profissão de advogado, como é que um delegado inicia um 

processo dele, administrativo e que chama de inquérito? Portaria! Eu pego um 

promotor de justiça, como que ele inicia o processo administrativo dele? Portaria! O 

juiz? Portaria! Porque o maior advogado do servidor público é ele justificar, antes, o 

que ele está fazendo, quando ele não justifica, quando ele não deixa claro, isso gera a 

possibilidade de questões. Quando começa um processo assim, avaliar o imóvel da rua 

tal...isso foi para o jurídico ... a vontade que dá é: "Não analiso"! O ideal seria começar 

por uma portaria, começar por algo que falasse os motivos, quem está fazendo, que 

tivesse os 5 (cinco) requisitos do ato administrativo expresso ali, isso evitaria muitos 

problemas, mas infelizmente, não acontece e é histórico não acontecer! Mas o senhor 

consegue dar um parecer jurídico, seguro, sem a finalidade e a motivação do ato 

administrativo, ou seja, sem a justificativa estar clara? O senhor consegue orientar a 
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administração de forma segura? Se eu não encontrar, se eu não chegar à conclusão de 

que aqueles documentos que estão ali me mostram qual é a finalidade, eu devolvo e 

peço para complementar. É por isso que escrevo e as pessoas brincam comigo, "você 

escreve muito", pode ser que eu entenda que a finalidade era aquela, olha o risco, e 

não era, então eu exponho nos meus pareceres porque estou fazendo aquilo e quando 

estou em dúvida entre duas coisas, eu ponho as duas coisas para que depois decidam. 

Era isso mesmo que estava acontecendo aqui? Nesses casos, doutor, nós temos duas 

justificativas que são, copia e cola, control "c" control "v", e um outro terceiro processo, nós 

temos também a mesma justificativa e muda só um parágrafo. Levando em consideração que 

o Decreto 201, no artigo primeiro, inciso onze, que trata dos crimes de responsabilidade dos 

prefeitos, diz que pode caracterizar crime de responsabilidade a ausência de concorrência, de 

licitação, quando a lei assim o prevê, quer dizer, uma situação séria, que pode ensejar aí uma 

condenação de até doze anos do agente político, então eu entendo que o parecer ali do 

jurídico, no caso, do senhor e do doutor Daniel, seria de fundamental importância saber, já ter 

ali a ciência da justificativa se trataria de uma compra e venda ou de uma desapropriação. 

Nesses processos que o senhor atuou, teve algum caso que o senhor se sentiu seguro para 

dizer, realmente, é uma desapropriação? Não! Eu entendi que eu precisava orientá-los, 

que não havia uma segurança jurídica por parte de quem estava me pedindo. A 

impressão que me dava era que se em algum momento eu não falasse logo, eu não vou 

fazer análise de compra e venda mais, isso ia chegar em dezembro, e aí começo a ouvir 

várias histórias ... "não, manda para a câmara que se a câmara disser não, depois o 

dinheiro .... não, não, isso aí é com o jurídico! Depois de todos esses anos atuando 

junto ao Tribunal de Contas, se o Tribunal de Contas, até o dia 10 de janeiro, pegar as 

nossas contas e não tiver o dinheiro utilizado até o dia 31 de dezembro, ele rejeita a 

conta! Aliás, aqui eu queria até fazer uma correção, o Tribunal de Contas é um órgão 

técnico, ele vai rejeitar por um critério objetivo, ele vai pegar na trinta e um, é um 

critério objetivo, liquidação ocorreu depois, a Lei 4320/64 ela especifica todos os atos 

de liquidação, não dá para fazer um ato com data retroativa porque é feito no próprio 

sistema do Tribunal de Contas, ele aponta a rejeição. Agora, ele rejeita a conta? Não! 

Quem rejeita a conta municipal? Os senhores! Eu testemunhei nesta casa, sentado 

nesta tribuna, uma conta municipal ser rejeitada e por unanimidade os vereadores 

aprovaram! Acabou! Está aprovado! O Tribunal de Contas é órgão auxiliar do Poder 

Legislativo! Então, posso supor que se a prefeita tivesse mandado para cá como compra e 

venda e não tivesse conseguido a tempo, ou a negativa, da aprovação para compra e venda, 



7 

teria apontamento irregular pelo Tribunal de Contas, voltaria para essa mesma casa que teria 

negado a compra e venda e que teria o poder de aprovar as contas? De aprovar ou rejeitar 

as contas, independente das sanções administrativas, essas não passam por essa 

casa. O Tribunal de Contas, sem dúvidas, é um órgão com bastante independência. Ele 

inscreve em dívida ativa os atos que ele mesmo pratica ... Conselheiro ele multa com a 

mão esquerda, inscreve em dívida ativa com a mão direita, expede uma CDA e executa! 

Eles têm até Ministério Público interno, não vai para o Ministério Público Externo as 

contas, existe um cargo especifico do Ministério Público no Tribunal de Contas! Então, 

embora o mérito venha para cá, todas as sanções administrativas o prefeito paga, do 

bolso! Nas suas manifestações, teve algum processo que saiu, saneado mesmo, como 

desapropriação? Porque pelo que o senhor falou todos chegaram como compra e venda, 

depois das suas manifestações, que nós vamos chegar lá nesses apontamentos, os 

processos saíram como desapropriação, aptos a serem desapropriados, a publicar no Diário 

Oficial ou a entrar com ação de desapropriação? Ou, em que momento deu essa 

regularização desses processos? Aí, eu faço uma separação entre os que vão ser 

desapropriados administrativamente e judicialmente. Judicialmente, embora haja toda 

essa orientação, nós temos o principio da inafastabilidade do poder judiciário, eu 

posso simplesmente publicar um decreto, não mandar proposta, não avaliar, não fazer 

nada e deixar para fazer tudo isso em juízo. Corro o risco de chegar lá em juízo e o 

desapropriado falar o seguinte: "concordo, concordo com a desapropriação, concordo 

com o valor, concordo com tudo", nesse caso, quem é sucumbente? O município, e aí 

paga dez por cento sobre quatro milhões. Mas, e no caso do Artigo 1 O-A do Decreto 3365, 

que pela reforma de 2019 exige que se faça a notificação prévia? Sim, é toda uma 

orientação administrativa, isso, se eu não fizer, me impede de entrar no poder 

judiciário? Não, não me impede! Agora, se eu tivesse feito isso, se a parte tivesse 

concordado, eu seria sucumbente? Pagaria aquele valor em juízo? Não! Então eu 

acabei gastando o dinheiro público sem que houvesse a necessidade. Eu menciono 

sempre um caso de 2019, para não ir muito longe, foi desapropriado pela educação 

uma escola, a opção na época foi fazer tudo em juízo, não houve uma tratativa 

administrativa, chegou em juízo e a parte concordou, com o valor, aliás, chegou em 

juízo e se descobriu que quem estava no registro, tinha alienado o imóvel, uma coisa 

que eu poderia ter feito administrativamente, chegou em juízo e o imóvel estava 

alienado à Caixa Econômica Federal! Ah você é chato, você pediu para acabar com a 

alienação administrativamente para prosseguir, era necessário? Não! Só que o que 
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acontece quando isso ocorre, a Caixa Econômica tem uma prerrogativa dela, que ela só 

pode ser julgada pela Justiça Federal! Quando ela se habilitou no processo de 

desapropriação, o Juiz Estadual se deu por incompetente e remeteu para a Justiça 

Federal. O Juiz da Justiça Federal intimou as partes e o desapropriado foi e quitou, 

coisa que ela poderia ter feito administrativamente, como foi feito agora, e o Juiz 

Federal falou, bom, se quitou, saiu a Caixa Econômica e agora não sou mais o juiz 

competente, volta para a justiça estadual, isso parece uma conversa de alguns 

minutos, na prática, nós advogados, sabemos que é um ano e meio para isso 

acontecer. Doutor Daniel Barreto, na semana passada, a última frase dele na hora que nós 

questionamos os procedimentos, ele falou assim: "Eu teria feito por compra e venda". É 

óbvio que não é uma questão tão simples assim, vou fazer por desapropriação, por compra e 

venda, são institutos diferentes, tem que passar pela câmara, enfim, mas no final ele foi muito 

enfático: "eu teria feito esses procedimentos por compra e venda", o senhor concorda com a 

fala dele? O senhor também teria feito por compra e venda? Não! Esse entendimento o 

Doutor Daniel, ele expressa, ele chega a juntar num processo, julgados de Santa 

Catarina neste sentido. Existem vantagens e desvantagens nos dois institutos. Não, 

objetivamente em cima dos processos que foram feitos? Não, eu não gosto de adquirir 

bens ou tomar ações de interesse público, usando instituto de direito privado. Mas 

existia a discricionariedade em cima disso, para escolha entre compra e venda e 

desapropriação? Então, doutor, na origem, não, na origem deveria ser por 

desapropriação! O instituto quando ele era puro, ele tratava o seguinte: o interesse é 

público, faça por desapropriação! O interesse é privado, faça por compra e venda! Com 

o passar do tempo, esses institutos, embora sejam, de naturezas diferentes, eles 

acabaram se aproximando, é o que o Doutor Daniel disse aqui sobre uma "área 

cinzenta", de uma intersecção entre os dois institutos. Se a gente pudesse fazer uma 

comparação com algo mais popular, eu compararia a união estável e o casamento, são 

institutos diferentes, mas eles se tocam tanto, se aproximam tanto, que eu já ouvi da 

boca de vários profissionais do direito, a ideia de que são iguais. Se eles são iguais, 

cometeu-se um erro de lógica formal ao escrever lei, porque a lei diz que a legislação 

favorecerá a conversão da união estável em casamento, por uma questão de lógica, eu 

só posso transformar uma coisa em outra, se elas forem diferentes. Da mesma forma 

está o instituto da desapropriação e da compra e venda, eles se aproximam muito, 

então, na minha opinião, se fosse feito do começo ao fim como compra e venda, não 

haveria problema. Vantagens que eu teria: uma obrigação mais mitigada da destinação. 
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No instituto da desapropriação eu já não tenho isso, no instituto da desapropriação, a 

finalidade para a qual eu desapropriei, pública, se eu suprimi a vontade do ex

proprietário e me impus para que eu iria fazer tal coisa, eu preciso fazer aquilo, são 

várias divergências internas que existem entre os procuradores. Se falou aqui em 

tredestinação lícita, ótimo! Eu sempre brinco, não leia a ementa, a ementa qualquer um 

lê, leia a fundamentação do desembargador ao fazê-la, e quando eu vou ler a 

fundamentação, eu não acho nenhuma tredestinação lícita de bens comprados com 

dinheiro da educação, que se eu suprimir a compra não atingiria os vinte e cinco por 

cento, ao contrário'. eu acho a rodo, julgados dizendo: neste caso, com estas 

circunstãncias específicas, não!! Não faz!! Eu quero usar o instituto da compra e 

venda, eu tenho uma liberdade maior depois, até porque, eu fui autorizado pela Câmara 

Municipal a tirar minha roupa de príncipe e agir, a câmara está junto! Mas então, nesses 

processos que o senhor atuou, o senhor faria, eu vou voltar na pergunta, por compra e venda, 

terminaria na verdade, por compra e venda ou desapropriação? Terminaria por compra e 

venda, outra, terminaria se a casa permitisse, é lógico! Terminar, eu digo, a formatação, a 

parte técnica, em orientação, parecer! Não vejo problema contra os institutos! Ah, mais se 

você não vê problema contra os institutos, porque que analisando os seus pareceres, 

dá uma impressão de que você sempre achou que estava faltando coisas? Porque eu 

sempre achei que estava faltando coisa mesmo!! E quando o senhor se convenceu que 

não estava mais? Não, não me convenci!! Para mim, na hora de registrar e levar isso até 

o registro de imóveis, vai ser o momento em que a administração vai pagar por não ter 

feito antes! Só que eu entendi que o que estava na mesa para ser decido e não estava 

pesando sobre minha cabeça, era o tempo de se terminar o exercício de 2021 sem ter 

feito, e aí ter as contas rejeitadas! Diante dessa situação, eles fizeram!! Então eu posso 

entender que o tempo de terminar o exercício de 2021 influenciou na escolha do 

procedimento errado? Errado, não! Ele poderia ser feito dessa forma e influenciou, 

influenciou até, inclusive, em não instruir totalmente o processo, na minha opinião! Ele 

poderia ter sido feito dessa forma ... então foi feito certo? Foi feito de um jeito que não tenha 

vício jurídico! Qual que é o meu posicionamento? Agora nós vamos pagar por isto! Vou 

dar um exemplo concreto, talvez fique mais claro: Gera Arte, vamos desapropriar? 

Vamos! Aí chega para mim um processo que eu tenho a rua, com três lotes. Leio a 

matrícula, faço uma análise da matrícula e percebo que o lote mais próximo da esquina 

está a trinta metros da esquina. Aí nesses documentos que estou mostrando vocês vão 

ver que eu não faço análise nenhuma sem baixar o mapa, zoneamento, eu quero ver, e 
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fui ver o prédio, foto aérea, o prédio fica na esquina, aliás, a maior parte deste prédio 

fica na rua Professor Nancy Franco, nosso professor do Colégio Técnico Industrial de 

Contabilidade. O prédio não fica na rua de testada dos lotes, ele fica na Rua Nancy 

Franco! Isso me chamou a atenção, como que o prédio fica nessa rua, e trinta metros 

antes, os lotes que estão desapropriando não chegam até lá? Lendo o laudo com essa 

dúvida, você percebe até que o engenheiro avaliador pergunta isso! Ele fala, escuta, 

dos três lotes que vocês estão desapropriando, vocês vão desapropriar esses dois 

aqui? Porque nesses dois não tem prédio, só tem nesse! Não, vamos desapropriar tudo 

que nós vamos fazer estacionamento, aí então, ascendeu uma luz na minha cabeça e 

eu fui na certidão e aí você percebe que o lote "N" foi pedido uma unificação de lote 

com os lotes "W" e "V", só que essa certidão ela não foi levada a registro, não está na 

matrícula isso! Ficou difícil, não é? Aí o que aconteceu, eu faço aquele parecer 

dizendo: "gente, conserta isso agora". Ah, mas pode ser que o administrador tenha 

informação de que isso já estava tratado, pode ser, nós temos exemplos aqui de dois, 

três processos para tramitar rápido, cada um foi para uma secretaria e um não tinha 

informação do outro. Quem detém a informação de tudo é a Secretária da Educação, 

ela tinha essa informação e ela usou. Para mjm, quando eu terminei, algo impedia que 

o processo prosseguisse? Não, mas para mim tinha que ter esclarecido, para ela 

estava claro, ela tinha essa informação. No imóvel da Minas Gerais, chegou para mim 

um imóvel com hipoteca de primeiro, segundo e terceiro grau! Em sã consciência, 

quem dá parecer favorável a uma desapropriação dessa, ninguém! Hoje, lendo o 

processo, depois que me manifestei, eles já estavam tratando, hoje, inclusive aqui, foi 

dito pela testemunha que foi ouvida antes de mim, que já estava certo que assim que 

fosse adquirido, ia ser trocado ... o que eu sempre brinco: "vocês iam me contar quando 

isso?" O senhor Fernando disse que primeiro apresentaram dois imóveis para a prefeitura, 

porque a prefeitura tinha interesse em comprar imóveis para escola. Depois que eles 

apresentaram, é que o senhor Érico Braga disse que tinha intenção em vender o imóvel da 

Minas Gerais, e aí que o Paulo Shoda, dono da Top Imóveis teria oferecido para a prefeitura, 

e nesse momento que surge a necessidade de estacionamento, inclusive, posteriormente, na 

justificativa da secretaria da educação para aquisição do prédio da Staff, foi o último ato antes 

da publicação, uma semana antes, depois da manifestação do senhor, eles colocam lá, 

individualizando a utilidade pública, eles colocam que aquele prédio da Staff era necessário 

para abrigar a frota da secretaria municipal da educação, quando na verdade, também há 

essa justificativa para a compra do galpão. Há justificativa de individualização do prédio da 
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Staff para inclusão, para colocar o NAPEM, aí a prefeita vem aqui no início desta CEI e diz 

que o NAPEM seria utilizado, instalado no prédio do Damásio. Estou passando esses 

apontamentos porque a gente está vendo bastante contradição nos depoimentos, por isso 

que a justificativa, volto nisso, é tão importante! No prédio da Staff, por exemplo, nós tivemos 

a justificativa genérica, para reforma, para fazer ali uma escola, depois a questão do posto de 

gasolina, aí viram que não dava para ser escola, vai para a secretaria da educação, aí entra 

na questão não pode ser compra e venda e vai o apontamento pela desapropriação. Eu só 

queria deixar apontado o seguinte: "nada disso chega ao jurídico. Toda essa discussão 

de mérito, de justificativa, isso tudo fica num grau de decisões que um procurador não 

participa. Eu fico na minha sala, ali na 32-70 da Araújo Leite e o conhecimento que eu 

tenho, é o conhecimento que chega no processo". Então, mas quando o senhor vai se 

manifestar, dar o parecer, o senhor lê a justificativa, na justificativa está lá que era para 

escola! Para mim, chegou a justificativa de que assim que ela assumiu, ela fez uma ... , 

ela que estou falando é a professora Kobayashi, ela fez uma vistoria nos imóveis, 

constatou que precisavam de reformas esses imóveis e teriam problemas em reformar 

com as crianças lá. Então a ideia era comprar uma escola, num lugar que servisse 

como escola temporária, sei lá, uma coisa assim, "pulmão" né, os alunos ficariam ali, 

reformariam a escola e depois eles voltariam e quando não tivessem mais escolas para 

reformar, o que nunca vai acontecer, aquilo seria uma escola. E o senhor vê em várias 

vezes a gente comentando o seguinte: olha, eu preciso de uma justificativa, ótima, eu 

tenho uma necessidade pública, beleza, aí a gente entra numa coisa mais grotesca e 

geral da administração, a gente entra lá no Artigo 37, caput, da Constituição Federal, 

que a gente sempre fala, o que você quer que eu faça com a administração, quero que 

você limpe, limpe - legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 

Para que eu tome ação eu preciso agir com impessoalidade ... eu tenho a necessidade 

de comprar, qual? Ah, pode ser qualquer um! Licita! Seja compra e venda, seja 

desapropriação. Eu tenho que ter um procedimento que garanta a impessoalidade. 

Para que eu não faça isso que é a regra, aí eu tenho que justificar, se for compra e 

venda, num procedimento próprio, se for desapropriação, também, porque aquele 

imóvel específico? E a gente faz esse apontamento: olha, na minha opinião, lendo, eu 

não estou vendo com o que tenho no processo até agora, não a geral, a específica! Ah, 

você não entendeu, não, eu entendi, existe a necessidade, ótimo, agora, porque esse? 

Porque a opção é comprar nessa região e não na outra? Isso eu não participo, eu 

aponto. Pode ser, e a gente trabalha com essa ideia, que o administrador, tendo as 
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informações privilegiadas que eu não tenho, ele tenha essa justificativa, como tinha do 

levantamento. Mas esta justificativa, informações privilegiadas, tem que estar nos autos, não 

é? É, a gente aponta, olha, na minha opinião estou vendo e não estou enxergando essa 

justificativa específica. Ele pode ter isso e juntar depois, agora, da minha parte ... Ele 

pode juntar depois, mesmo após a manifestação? Mesmo após a manifestação, porque ele 

podia fazer até sem a manifestação do jurídico nesse caso. Ele pediu a manifestação 

do jurídico e a gente orientou a fazer isso, se tem ou não tem, aí vai ser julgado depois, 

eu não tenho essa informação. No caso do processo da Staff, até a última manifestação do 

senhor existia a declaração, ou indicação de utilidade pública do local específico, da 

necessidade daquele imóvel? Eu entendo que não! Aquela situação, foi assim: veio para 

mim ... Maurício, porque você pede esses tipos de certidão? Algumas pessoas ficaram 

bravas ... você pediu ou acharam o posto? Acharam o posto, não! O posto está lá! Sorte 

de vocês que acharam o posto antes de vocês justificarem isso, porque isso ia ser um 

problema! Em algum processo que o senhor se manifestou, o senhor poderia indicar algum 

aonde tem a justificativa, a demonstração que aquele seria o único imóvel, específico aquele 

imóvel? Posso. Eu não tenho aqui nessa minha lista o que trata, mais teve um que não 

chegou a terminar, eram dois prédios que seriam desapropriados, um foi 

desapropriado, que é o da testemunha que não veio, para ampliar uma escola na Rua 

Bernardino de Campos com a Rua Sabadino Scriptore, e o outro era uma outra escola, 

que esse não foi para frente. Esses dois acabaram instruído o processo bem, 

principalmente esse que não foi para frente, é uma frustração, e acabaram não 

desapropriando porque um funcionário público que pode trabalhar particular, tinha 

trabalhado para a parte, aí, por uma questão de lisura do procedimento abortaram. 

Aquele galpão da Minas Gerais, da Prata Construtora, ele existia motivo específico? Há nos 

autos uma indicação específica porque tinha que ser naquele bairro, naquele local? Não! 

Então poderia ser em outro bairro, legalmente? Não sei, até peço, até onde analisei, eu 

pedia muito para que houvesse uma certidão de uso e ocupação do solo, eu não sei se 

isso foi feito depois. Mas então não há nos autos ... ? Até onde eu analisei, não! Talvez 

eles tenham feito depois, ou talvez tenham juntado em outro processo, mas era uma 

das coisas que eu gostaria fosse feita, inclusive, porque ela lista caminhões na frota. 

Estacionamento de caminhões na Lei 2339/82 só pode em alguns lugares, tem lugar 

que não pode! Eu posso parar um caminhão e descarregar? Posso! Posso estacionar e 

passar a noite lá? Só onde a Lei permite! Então, no imóvel da Minas Gerais, até onde o 

senhor se manifestou, não tinha a indicação de que aquele imóvel seria específico naquele 
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lugar? Não! O imóvel que era do Damásio, que acabou sendo desapropriado, existe alguma 

indicação nos autos até a última manifestação do senhor que indica que tinha que ser 

naquele lugar? Tinha que ser aquele específico imóvel? Não, não! O imóvel da Staff, perto 

da Rodoviária, no mesmo sentido, existia até a última manifestação do senhor, demonstrando 

que tinha que ser ali naquele lugar? Não! O imóvel aqui na Rua Cussy Junior e no local ao 

lado, que é um estacionamento, no mesmo sentido, existia demonstração de que tinha que 

ser aqueles imóveis? Não! Tirando esses dois imóveis que eu falei que eram duas 

escolas, eu não encontrei, até o momento da minha manifestação, mas volto a repetir, a 

minha manifestação é no sentido que se faça depois, ou então, que o administrador 

entenda que a justificativa dele, ao contrário do meu entendimento, ela já suficiente e 

leve isso para frente! A responsabilidade é dele, a minha, é apontar! No caso da escola 

Gasparzinho, a justificativa é que já estava alugada, então, para evitar o aluguel, foi feita a 

desapropriação. Isso serve de justificativa específica? É que a justificativa ela é expressa em 

dizer assim: como está alugada, vai sair do aluguel, é somente a questão financeira. Agora, 

há nos autos que tinha que ser aquele imóvel? Porque você pode sair do aluguel e pode ir 

para o vizinho, para o terreno do lado, para cima! Nesse caso, até a última manifestação do 

senhor, há apontamento que tinha que ser aquele local específico? Não há esse 

apontamento, mas nesse caso específico, como já é uma escola, a gente entende que 

para que a escola fosse ali, essa questão teria que ser solucionada através da Central 

de Matrículas, e aqui, eu lembro do geoprocessamento. Essa discussão não estaria 

sendo travada se nós tivéssemos num geoprocessamento as informações atribuídas a 

uma base geográfica onde há necessidade dos alunos, como o geoprocessamento não 

dá, a gente entende que a secretária tem essa informação da Central de Matrícula para 

fazer. No mesmo sentido, no prédio onde era a Gera Arte, também há indicação que teria 

que ser naquele local? Não! Ali funcionava já o almoxarifado e por já funcionar o 

almoxarifado, parte-se do pressuposto que ela tenha essa informação de que ali é o 

melhor local. Agora, são todas informações, que o fato de eu falar tem, não tem, eu 

estou falando por uma informação limitada que eu tenho dos autos do processo que 

estão na minha mão. Eu estou perguntando isso, doutor, porque para desapropriação, nesse 

caso, para dispensa de licitação, tem que ser declarada a utilidade pública. Como é que se 

declara a utilidade pública sendo que não tem essa informação que deveria ser 

especificamente naquele lugar? Dá para comprovar a utilidade pública sem esse requisito? 

Não! Esse requisito em algum momento ele vai ter que estar no processo. Se não tem 

como comprovar a utilidade pública, nós podemos falar em compra e venda? Não, nós 
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temos o seguinte: eu não posso confundir ter utilidade pública com ser compra e 

venda, não ter utilidade pública com ser compra e venda. Ter utilidade pública vai ter 

que ter em tudo! Seja compra e venda, seja desapropriação. Mas utilidade pública, com 

dispensa de licitação, de concorrência? Tem que ter a justificativa específica! É 

exatamente a impessoalidade do artigo 37 que eu preciso explicar ... porque só aquele 

prédio atendia a minha necessidade. Então tem uma necessidade? Tenho! Só esse 

prédio atende nessa região? Só! Eu tiro a concorrência. Mas não havendo essa 

individualização? Eu feri o princípio da impessoalidade! Princípio do Artigo 37, caput, da 

Constituição Federal. Sendo estes os casos, já que o senhor afirmou que nesses processos, 

até sua manifestação, não havendo a individualização, então fere o princípio da concorrência, 

então posso entender que não poderia ter sido feita desapropriação? Se não estiver 

justificada a especificidade, não poderia ter sido feita! Todas as desapropriações estão 

fundamentadas no Decreto 3365/41, Artigo 5°, letra "i", ele justifica a desapropriação por 

utilidade pública para: "abertura, conservação e melhoramento de vias ou logradouros 

públicos". Se encaixa em algumas dessas desapropriações, isso aqui que eu li? Não, não se 

encaixa! A gente procura justificar no urbanismo que é uma situação mais genérica e 

mais abrangente! Então no caso da "execução de planos de urbanização?" Plano de 

urbanização! A urbanização foi tratada de uma forma mitigada até um certo período da 

história da arquitetura e hoje entende-se por urbanizar um local, dar todas as 

condições de que as pessoas morem bem, uma delas é a escola. Mas eu confesso o 

seguinte: Que o Decreto ele não tem uma alínea específica para desapropriar para 

escola. Esse decreto ele é de quarenta e um e de uma época que a proximidade dos 

institutos não existiam ainda. Uma coisa era muito específica para desapropriação e a 

outra muito específica para compra e venda. E a educação, em 1941 ela era bem 

diferente da educação de hoje, essa ideia de educação pública de 41, ela não é a ideia 

que nós trabalhamos hoje. Era uma ação muito acanhada do poder público em se 

montar escolas. Eram escolas reconhecidas de qualidade altíssima, mas era muito 

comum não haver vagas nas escolas, muito comum, muito poucas escolas, não se 

preocupava em se fazer isso. Para gente caracterizar como urbanização, não teria que ter 

uma prévia menção no plano plurianual, numa legislação municipal? Teria, se fosse um 

planejamento por quatro anos, que tivesse no PPA e assim o executar, mas essa é uma 

verba que não se esperava, quando foi feito o PPA, que ela existiria. Se esperava a 

partir do meio do ano para frente, mas quando o PPA foi feito, quando a Lei de 

Diretrizes estava sendo elaborada não se esperava que tivesse esse dinheiro. Se ficar 
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demonstrado na Justiça que essas aquisições deveriam ter ocorridas por compra e venda, 

quais as consequências jurídicas para a prefeitura e para a prefeita? Se isso anular a ação, 

né, porque pode ser que eles entendam que poderia, olha, seria o mais adequado a 

compra e venda, mas atingiu-se a finalidade pública com a desapropriação. Se anular o 

ato, aí são consequências graves para a administração, uma delas é se questionar se 

foi usado os vinte e cinco por cento que é o que mais aflige nesta situação. Para uma 

pessoa que não entende muito o orçamento público, parece que é uma mera 

irregularidade, não! Isso é um desastre para o município enquanto ente de direito 

público, porque vai afetar todos os munícipes de uma forma direta. Para quem não tem 

ideia, nos melhores anos de Bauru, produziu-se cinquenta e um por cento do dinheiro 

necessário para sobreviver, nos melhores anos de Bauru, isso não acontece há muito 

tempo! Bauru não produz metade do que ele precisa para se manter vivo! E da onde 

vem a outra metade? Vem de repasse e esse repasse é muito afetado com uma conta 

rejeitada. Ah, mas depois volta, não é assim, não é um CEASA público, que você vai, 

quita e no dia seguinte pode exigir que sai, isso é um procedimento, paga-se um preço 

altíssimo pelo município ter uma conta rejeitada. Rejeitada pelo Tribunal de Contas? É, é 

uma situação bastante grave! É rejeitada pelo Tribunal, pela Câmara? Ela é rejeitada e o 

município é inscrito como se fosse uma negativação dos entes. Mas essa rejeição seria 

da Câmara ou do Tribunal de Contas? A rejeição da Câmara. Mas se a câmara não rejeitar? 

Está aprovado! Só gostaria de fazer um detalhe: não vão ser os senhores quem vão 

decidir isso, quem vai decidir isso vai ser a próxima legislatura! E esse dinheiro que foi 

gasto, vamos supor que anule as desapropriações, devolva o dinheiro para a prefeitura, é 

dinheiro do superávit e do FUNDES, nesse caso, o dinheiro ele volta para os cofres ou ele 

tem a parte do FUNDES? Vai depender do caso concreto e do entendimento do julgador. 

Pode acontecer, em casos extremos, de ele entender, inclusive, que esse dinheiro não 

foi aplicado, tem que retornar? Pode! É muito difícil que isso aconteça, porque tem que 

estar provada uma má fé, tem que estar provado algum ato de enriquecimento ilícito, 

tem que estar provada alguma situação bastante grave para acontecer isso! Mas neste 

caso, se a prefeita tivesse mandado para a Câmara e tivesse sido negada a compra e venda, 

extrapolado o prazo, ela conseguiria escapar do dolo porque ela mandou o projeto para a 

câmara, um ano de pandemia, com um superávit financeiro, enfim, eu entendo, acho até que 

é uma coisa simples, o dolo estaria afastado, poderia, sei lá, até agir com culpa. Nesse caso 

da câmara, que era um receio que a administração tinha, de não ser aprovada aquela compra 

e venda. Nesse caso, sendo afastado o dolo, o normal não seria esse dinheiro ficar no 
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município? Não, em hipótese alguma! Dolo, sem dolo, nós estamos falando de uma 

conta objetiva, nem é questionada a vontade de quem quer que seja para ser rejeitada a 

conta ... a conta seria rejeitada, com certeza, cem por cento de certeza! O Tribunal 

rejeitaria a conta! Ah, mas foi a câmara, não quero nem saber! Eu digo o dinheiro, com a 

rejeição esse dinheiro voltaria para a União? Depende, nesse processo de rejeição tudo 

isso seria decido, mas com certeza, seria rejeitado administrativamente pelo Tribunal 

de Contas, as pessoas seriam multadas, teriam as penas administrativas. Tribunal de 

Contas faz um julgamento bastante objetivo, dia 31 de dezembro, saiu ou não? Sim! 

Usou! Nessa mesma linha de entendimento do senhor, se essas desapropriações forem 

anuladas na justiça, será o mesmo entendimento, vai ser a mesma linha de raciocínio do 

Tribunal de Contas? O julgador vai ter de solucionar isso, vai ter que solucionar e 

justificar porque fez isso! Mas o pressuposto que o senhor levou agora de pouco para dizer 

que as contas seriam rejeitadas pelo Tribunal de Contas, no caso desses processos de 

desapropriações também serem anulados na justiça, daria a mesma consequência? Muito 

provavelmente. O que o Tribunal de Contas faz, ele julga a conta, como foi usado, ele 

aprova, mas ele cria uma espécie de um apenso aquele processo e mantem essa 

situação viva até a decisão, tem um nome que eles dão à essa situação, e ela fica viva e 

eles ficam analisando e pedindo informações e acompanhando. Mas sendo anulada, 

vamos supor que alguma desapropriação seja anulada na justiça por falha, por falta de 

requisitos, o senhor disse que se viesse para a câmara e a câmara rejeitasse, que o Tribunal 

de Contas iria penalizar com rejeição de contas? Sim! Se algum desses imóveis, por outro 

lado, se for anulada a desapropriação, na mesma linha, também será penalizada a prefeitura? 

Isso quem vai decidir é o Poder Judiciário quando ele anular! Ele pode decidir que não 

houve a utilização, ele pode decidir que embora tenha um vício de nulidade não vai 

apenar com a rejeição da conta. Ele vai ter que analisar caso a caso, de forma concreta 

e tomar a decisão dele do que fazer. Muitas vezes o poder judiciário ele não decide! A 

mesma justificativa, idêntica, ela pode servir para mais de um processo? Para processos 

diferentes? Fica uma coisa estranha de se entender ... se for a de necessidade pública, 

pode, a específica, não! Se for em bairros diferentes, são necessidades diferentes! 

Essa justificativa específica chegou até a ser tratada naquela reunião, e o meu 

posicionamento é vencido, estou aqui falando do meu entendimento. Na minha opinião, 

ela tem que ser específica para aquele caso concreto e justificando aquela situação 

concreta! Porque eu preciso fazer aqui? Porque que eu vou ter que fazer uma escola 

nesse bairro e não vou poder fazer naquele? E muitas vezes os profissionais da 
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educação ficavam irritados comigo e eles falavam assim: "é porque não tem, você não 

está vendo que não tem? Não!". Mas a questão ainda não é porque que tem que ser nesse 

bairro e não naquele, a questão é a seguinte, naquele bairro, porque tem que ser ele aquele 

imóvel e não na quadra de cima? Isso, então, eu perguntava isso e eles falavam: porque 

não tem outro! Então eu falei: "pega a caneta e escreve assim: porque não tem outro, 

data e assina". Eles chegaram a afirmar que era por isso, porque faltava alternativa? Nossa, 

tinha ... é um sentimento meu, não é nada do processo, mas eu saía de lá com a nítida 

convicção que eles me achavam uma "toupeira", um "burro", poxa, nós falamos dez 

vezes e ele não entendeu? Tudo bem, se você que é o administrador acha que está 

tudo bem ... a gente passa muito isso .... mas você não leu, não está aqui? Leio e para 

mim não está aqui! Poxa vida, então eu realmente tenho algum problema de cognição, 

porque eu não entendi, eu não vi! O senhor me perdoa, mas eu tenho que perguntar: Quem 

eram essas pessoas que não entendiam? Nós fizemos uma reunião e nessa reunião 

participou acho que o André e o Clóvis, foi a reunião em que se colocou inclusive os 

julgados de Santa Catarina que o Daniel expressou o entendimento dele, e para ele 

tinha que ser uma compra e venda, era uma divergência, e para mim, essa situação é 

uma situação bastante resolvida, é um problema que nasceu morto, porque a 

administração é organizada pelo princípio da hierarquia. Eu sou procurador, se eu falo 

que é para ser por desapropriação, o Diretor de Divisão fala que é para ser por compra 

e venda, acabou, não existe divergência, é compra e venda, ele é meu superior, ele vai 

dizer isso! E o senhor falou que era para ser esse processo por desapropriação ou por 

compra e venda? Desapropriação! Na minha opinião não faria compra e venda para fins 

públicos, em hipótese alguma! Talvez, num caso muito específico, muito especial, eu 

faria uma compra e venda. Só reformular a pergunta: O senhor entende que teria que fazer 

desapropriação, né? Nesses casos específicos, estava sendo feita desapropriação? 

Começou com compra e venda! Aí, vem compra e venda que foi o da Staff e eu chego a 

fazer um projeto de lei de compra e venda. Questionei até o proprietário e o proprietário 

falou: é compra e venda direta! Mas legalmente, o senhor disse aqui que não existe a 

individualização do imóvel, podemos dizer que legalmente, esses processos ocorreram na 

forma de desapropriação? Desapropriação, todos eles, a intenção final era essa, pode ter 

começado de outra forma. Quando questionado, eles entendem que a justificativa 

específica está nos autos. Então, mas o senhor entende que não está nos autos? Para mim 

não está! Eu entendo que não é suficiente, essa justificativa é bastante suficiente de 

forma genérica, a necessidade está provada, agora, porque aquele imóvel? Mas no seu 
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entendimento, não estando específico ali a individualização ... mas deveriam ter feito! Mais 

não havendo, nós podemos falar que esse processo então, ele está ... não poderia terminar 

nem por compra e venda, nem por desapropriação, nenhum nem outro! Agora, eles 

entendem, aceitam, são respeitosos com minha opinião, e entenderam que é suficiente, 

que está no processo, a decisão é deles, não precisavam nem ter me perguntado! Eles 

me perguntaram, dei minha opinião e eles não concordam! No processo da Dama da 

Noite, da Staff, "a manifestação do jurídico passou a constar nos autos somente após 

avaliação, reserva de verba e autorização da prefeita para compra, no dia 30/08/21, folhas 33, 

aonde a prefeita Suellen ela autoriza a desapropriação, antes do parecer jurídico, é normal 

isso nos processos? Normal não é, mas não há irregularidade. Como eu disse, meu 

parecer é consultivo, ela pode decidir sem nem passar pelo jurídico. Uma coisa que 

tem que ficar claro é o seguinte: a partir do momento em que a maior autoridade do 

município, que é a prefeita, assina junto com a professora uma justificativa, eu já não 

interfiro mais em mérito, para mim a decisão está tomada, se tiver certo, se tiver 

errado, ela responde por isso. Mas o senhor, na PPI, já foi Secretário Jurídico, esteve na 

Procuradoria Geral, o senhor já viu acontecer isso em outras administrações, é normal o 

prefeito dar autorização antes do jurídico? Normal não é, mas isso pode acontecer. Nesse 

caso teve algumas situações em que a gente percebe que houve uma decisão da 

prefeita. Os engenheiros não quiseram avaliar o imóvel, ela vem e fala: avalia em 

quinze dias, aí acabou, ela é a prefeita, ela determinou que se avaliasse em quinze dias, 

avalia-se em quinze dias. O senhor chegou a se manifestar nos autos e antes do processo ir 

para o parecer do senhor, que já havia, parece que a prefeita, a administração, já havia 

tomada a decisão? Já, desse momento em diante eu já não entro mais em mérito, a 

decisão está tomada, ela entendeu que o processo estava maduro para decisão, a 

decisão é dela. A prefeita disse aqui para gente que quem tomava todas as decisões ... ela 

atribuiu toda a responsabilidade ao Jurídico! Aí o senhor e o Doutor Daniel falaram: não, não! 

Pelo que consta aqui dos autos chegava no jurídico e parece que a decisão já estava dotada, 

eu fico me perguntando, quem que orientava ela? Nós estamos confundindo dois 

conceitos aí, nós orientamos em todos eles, ela só não aceitou! Ela é a prefeita! Ela me 

perguntou, eu respondi, algumas coisas ela aceitou, outras coisas ela não aceitou! Se 

me perguntarem assim: você acha que vai ter uma nulidade? Eu acho que não, eu acho 

que se questionarem em juízo vão ser convalidadas as ações de desapropriações. 

Mesmo se ficar comprovado o prejuízo à administração, prejuízo ao erário? Não! Se 

comprovar prejuízo ao erário, acho muito difícil o juiz convalidar, aí ele anula! Prejuízo 
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ao erário entra naquelas situações graves que a gente estava falando. Se isso 

aconteceu, aconteceu lá em cima, não aconteceu nessas pequenas coisas que o 

jurídico analisou e decidiu aqui. Mas ficando comprovado prejuízo ao erário ... sim, aí ele 

vai anular! No caso, o senhor acha comum o pagamento de corretagem no processo de 

desapropriação? Já tinha visto isso? Tem uma situação que a gente vive comentando, é 

uma situação que era bastante comum no Estado de São Paulo, pela extinta CPOS, ela 

gerenciava os imóveis do Estado e ela chegava no começo do ano e credenciava, abria 

um procedimento de credenciamento para corretores, para profissionais que 

quisessem trabalhar com essa intermediação. No caso da CPOS a gente está falando de 

venda, aí eu posso colocar dez pessoas vendendo, quem me der o melhor preço para 

administração, beleza! Eu não vejo problema nem se credenciar para aquisição! Preciso 

de uma escola itinerante, aí vem lá cinquenta imóveis apresentados, desses imóveis 

que me foram apresentados, tem mais de um que preenche os requisitos? Sim! Então 

está bom, agora eu vou licitar! Seria o melhor universo, na minha opinião! E quando a 

imobiliária apresenta dois imóveis, os dois imóveis somente, ou três, são adquiridos, 

exatamente aqueles, sem a individualização? Vai ter que justificar o porquê, justificar um 

por um, qual a justificativa específica, que aí entra na discussão que estamos tendo! Eu 

entendi que não havia a individualização específica para aquele imóvel, eles 

entenderam que sim, e tocaram para a frente. Neste sentido, se não há individualização, 

está resolvido, posicionamento do senhor. Se a prefeitura diz que há individualização, tinha 

que ser aquele imóvel, para que corretagem? Porque foi trabalho do profissional com o 

particular! Nós temos duas visões: Quando que o município pagará corretagem? 

Nunca!! Quem vai pagar vai ser o proprietário ... sempre! No caso específico da Staff, se 

percebe que o particular estava muito satisfeito, para ele, se foi compra e venda, se foi 

desapropriação, conversando com ele me disse que até valia mais, só, que não 

receberia à vista, e porque receberia a vista, abaixou esse valor e ficou satisfeito com o 

resultado final, pagando ao profissional que viabilizou isso para ele. Quando você vai 

fazer uma transação imobiliária você pede o valor venal e o município expede a planta 

genérica, o cadastro que ele tem de IPTU, de valor venal para efeitos de IPTU via de 

regra esse valor é abaixo do valor de mercado, essa é a regra do mercado. Pouca 

diferença doutor, né doutor, temos diferença de cem por cento, por outro lado, a prefeitura 

está abrindo mão de receita? Olha doutor Borgo, esta Casa, no passado, recebeu um 

trabalho feito durante seis meses de atualização de planta genérica, e aqui eu quero 

enaltecer o trabalho do CRECI, são corretores que não ganham nada para estar lá vinte 
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e quatro horas com a gente, teve casos de se avaliar imóvel porta em porta da mesma 

rua, e aqui vai minha diferença que faço entre os corretores e os engenheiros: os 

engenheiros avaliam a construção, mas o engenheiro muitas vezes técnico, ele não me 

dá a informação que quero, por exemplo, estou perdido na Bela Vista e falo para o 

engenheiro, onde estou e ele me fala: você está a 24 graus norte e 30 sul, estou perdido 

do mesmo jeito e ele está plenamente correto. Aí, eu pergunto para o corretor e ele me 

fala: você está aqui na alameda, vira à esquerda que você vai chegar no centro da 

cidade, pronto, era essa informação que eu queria! Então, a avaliação do engenheiro 

ela é essencial, mas eu colocaria, volto a repetir, um credenciamento por corretor de 

imóveis, porque na mesma rua, na mesma testada, casas construídas iguais, tiveram 

preços de avaliação diferentes. O fato é, depois de todo esse trabalho, chegou aqui 

uma planta genérica e esta Casa, perfeitamente lícito, normal, deu 50% de desconto em 

todos os valores, sem a menor justificativa! A justificativa foi social! Está bom, e aí o 

IPTU de Bauru ficou 50%, ficou metade do valor que cinquenta corretores, dez 

engenheiros, ASSENAG, todo mundo participou fazer! É lícito? É lícito, não tem 

problema nenhum, agora, esse valor de IPTU está correto? Não! Lógico que não está! 

O prédio da Minas Gerais foi vendido por quatro e novecentos, foi desapropriado. Durante o 

processo, caso algum servidor ou quem estava responsável por fazer essa intermediação, se 

tivesse notícia que esse mesmo imóvel poderia ter sido vendido por quatro e setecentos ou 

quatro e quinhentos, deveria ter formalizado isso aí nos autos, que havia possibilidade pelo 

preço mais barato? Com certeza, quando a gente fala na eficiência, que é um princípio 

constitucional, todos professores de Direito Constitucional, e aqui nós temos um na 

casa, quando fala de eficiência, difere de eficácia. Eficaz é aquilo que eu atingi o fim, 

não é esse o princípio, o princípio é o da eficiência, eu tenho que atingir no menor 

custo, no menor esforço! Nesse caso, se algum servidor da secretaria da educação, 

tivesse a informação de que esse imóvel poderia ser desapropriado por um valor mais barato, 

deveria ter formalizado nos autos? Deveria ter formalizado, deveria ter verificado isso, 

porque é uma forma de se tornar mais eficiente. Eu gostaria de saber se ele, servidor, é 

obrigado a formalizar nos autos? Na minha opinião, sim! É obrigado a formalizar nos 

autos! O senhor tem ciência de uma "comissão" que foi composta na Secretaria da Educação 

para fazer a avaliação, a análise dos imóveis? Não! Nessa reunião do dia 26 de novembro, o 

senhor estava presente? Estava presente, cheguei atrasado. Estava na sala o Doutor 

Marcelo, Doutor Daniel, o Clóvis e o André. No despacho da procuradoria diz que foi feita 

essa reunião para sanar as questões instrutórias dos autos a fim de adequar o procedimento 
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as melhores práticas. O que foi tratado nesta reunião? Porque foi logo em seguida aquele 

problema que teve, acho que da educação, que fez uma cobrança para a PPI que acho que 

estava demorando, depois que teve aquela manifestação da educação veio essa reunião e ai 

parece que deu uma ... o procedimento parece que foi alterado, o que foi tratado naquela 

reunião? Essa reunião ela não tratou de demora ... esses processos foram todos 

analisados por mim ... nenhum deles eu fiquei mais de dois dias, posso ficar vinte, pela 

nossa lei, se o caso for urgente, cinco, eu recebo um processo administrativo no dia ou 

eu faço no dia ou faço no dia seguinte, por respeito a todos os munícipes, 

independente de quem seja. Essa reunião foi para tratar, especificamente, de algumas 

coisas que eu pedia no processo e eles questionavam: "mas não é preciso para 

desapropriação". Eles quem, doutor? A educação, na pessoa do Clóvis e do André ali 

presentes, e aí eu fui explicando para eles essa situação. E em relação da 

individualização, do imóvel específico, naquele bairro, naquela rua, naquele número, ficou 

bem claro para a gente que o senhor cobrou isso, agora, chegou a ser tratado nessa reunião? 

Chegou. Não só eu ... vou fazer justiça ao Doutor Daniel...também cobrou e a justificativa 

foi, nós estamos vendo ... se para vocês, a que está aqui é suficiente, são vocês os 

responsáveis pela decisão! Minha função é orientá-los, olha, se fosse eu o 

responsável, eu me esmiuçaria mais, me dedicaria mais a explicar porque que esse 

imóvel tem características que outros não têm a ponto de ele ser o imóvel único que 

atende! Eles entendiam que estava presente isso, no processo! A título de desabafo: as 

pessoas falam assim, ah, mas porque os outros procuradores não põem isso no 

processo e você põe no seu parecer? É porque nessa vida profissional minha tive 

alguns dissabores, não aconteceu em Bauru, mas já teve município que o prefeito foi 

ouvido na Câmara e falou "não sabia". Não sabia como? Não sabia pegue as coisas e 

vai embora ... o que você está fazendo aí na frente de todo mundo? Pior do que isso: "O 

procurador deveria ter me avisado". Não! O procurador avisou, então, por conta disto 

que faço um parecer bastante completo. Precisa de tudo aquilo para fazer a 

desapropriação? Não! Mas depois, para registrar, precisa? Sim! Vai penar depois, vai 

fazer depois o que tinha que ser feito antes! Não tinha tempo! Tudo bem, eu entendo, 

então faz ... não tem tempo vou fazer o que? No dia 25 de novembro de 2021 o Doutor 

Daniel acompanha na integra o seu parecer, acrescentando que: "a aquisição de imóvel 

pela Administração Pública exige procedimento licitatório, pontuando a necessidade 

de se dispor que o imóvel pretendido é o único que atende o interesse da 

administração, fato que deverá estar devidamente demonstrado no respectivo 
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processo administrativo". Olha o cuidado que ele teve em usar o termo "aquisição" 

que é gênero, do qual desapropriação e compra são espécies. Não importa se eu estou 

tratando de compra ou desapropriação, se eu não for licitar, eu preciso especificar! 

Nesse despacho do Doutor Daniel, datado de 25/22/21, tem alguns pontos que chamaram a 

atenção, quando ele fala: "não obstante, apesar de apontar a dúvida do Procurador 

Jurídico, em que pese a fundamentação de fl. 01, o imóvel que inicialmente seria 

destinado a instalação de escolas, após o mínimo de instrução dos autos, ora à fl. 77, a 

Sra. Secretaria dispõe que se alocará "Sede Administrativa da Secretaria Municipal de 

Educação", ou seja, foi alterada a finalidade, a qual a Administradora Pública 

permanece dispor inviável competição licitatória". Quer dizer, ele deixa bem claro a 

necessidade da licitação, após a alternância da finalidade. Prossegue: "saliento que os 

pareceres paradigmas são todos datados de dezembro, fim de ano, situação similar a 

esta posta nos autos, época de fechar orçamento". E aí o que me chamou a atenção, 

gostaria que o senhor comentasse, se possível, a respeito dessa fala: Doutor Daniel diz: 

"enquanto aqui estiver, cumpre meu papel resguardar os procuradores jurídicos de 

qualquer pressão interna e/ou externa, para exercer a livre análise dos processos". 

Quando ele diz isso aqui, vocês estavam sofrendo alguma pressão, porque para um 

procurador colocar um desabafo desse aqui, a gente entende, porque não tem uma relação 

técnica jurídica diretamente com processo de desapropriação? É mais aqui uma questão de 

conduta, de procedimento! Para ele fazer essa observação como chefe da Diretoria, vocês 

estavam sofrendo alguma pressão para terminar esses pareceres? E acrescentando, ao 

ponto de processos chegarem as seis horas da tarde na casa de um procurador, ele trabalhar 

até uma hora da manhã para distribuir a ação de desapropriação judicial, para ser feito o 

pagamento no dia 28, chamando a atenção, que não sei o porquê, não poderia ser no dia 29, 

teve que ser pago no dia 28, mas enfim, o senhor sofreu ou tem informação de alguém que 

tenha sofrido pressão para agilizar esses procedimentos? Não, esse é um ponto que para 

fazer justiça eu preciso comentar um pouquinho. Não! Se tem uma coisa que está 

bastante claro para mim, é a total liberdade, inclusive, de discordar, como estou 

fazendo agora, de discordar do que foi feito, discordar de alguns pontos, orientar fazer 

de forma diferente. Com a Suellen acho que tive um ou dois contatos, incluindo a 

apresentação que teve lá na secretaria. O doutor Marcelo, em hipótese alguma, ele se 

reserva, é uma pessoa bastante reservada lá dentro, não faria isso e com o Doutor 

Gustavo virou até motivo de brincadeira, hoje eu estava tirando cópia e ele falou não 

vou nem entrar aí para a gente não conversar sobre isso. Não houve, em hipótese 
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alguma, ah você vai falar isso, você vai falar aquele outro, da minha parte não! Mas, 

talvez também seja uma questão de gênio né, dificilmente, isso nunca aconteceu 

comigo, quando começou uma sugestão eu já corto logo o assunto, mas ao contrário, 

até tenho elogiado total liberdade que é dada para a gente, até de discordar deles! Para 

terminar essa parte, consta também no parecer que: "não obstante, o parecer desta 

Procuradoria Jurídica não é vinculante, em caso o administrador público disponha não 

haver nada irregular, nada impede de levar adiante a questão, até porque, aqui, tenho 

superiores hierárquicos, além de haver assessoria jurídica no Gabinete, assim, por 

evidente, caso se esteja dispondo algo excessivo, basta se aprovar no procedimento 

pretendido, dentro da regra do Decreto-Lei nº 3.365/41, seguir adiante e realizar à 

maneira mais célere". Quando ele fala aqui de assessor jurídico no gabinete, quem que ... o 

senhor conhece ... tem algum assessor jurídico no gabinete da prefeita, alguém que seja da 

área jurídica na assessoria? Eu acho que nem tem esse cargo específico de assessor 

jurídico, tem o de assessoria, seja como for, existe uma resistência e até uma certa 

impaciência dos procuradores, em se colocar e ter opiniões de pessoas que exercem 

esse cargo. Esse cargo tem que ser um cargo de confiança, é a pessoa que fala ao 

ouvido do administrador, porque a gente tem experiências ruins a esse respeito, 

experiências de pessoas que são nomeadas para assessorar, as vezes são advogados, 

são colegas de trabalho nosso, e que nunca exerceram a advocacia pública, e acabam 

escrevendo coisas no processo que depois lá na frente o poder judiciário anula tudo, 

reconhece ... fica uma coisa ... mas até lá, causas problemas. Então, quando ele vem aqui 

e fala que orientava a prefeita com outras situações, que não as que os procuradores 

faziam, eu entendi o que ele quis dizer, ele falou: "olha, quando o procurador se 

manifesta, eu, às vezes até não concordando, mas prevaleça o que ele falou, o que eu 

acho que é uma atitude prudente da parte dele fazer isso", acho que é Daniel o nome 

dele. Eu fico curioso pelo seguinte: O Doutor Daniel, que é assessor, não é assessor juridico, 

pois não tem esse cargo, ele vem aqui e fala: "Olha, eu não orientei nada a prefeita". A 

prefeita vem e fala: "não, quem me orientou foi o jurídico, que existem as procuradorias, os 

procuradores". Aí o senhor, na mesma linha do Doutor Daniel, vem e fala, não, mas nós 

orientamos de outra forma, inclusive acabou de dizer aqui (despacho) que se fosse algo 

excessivo que seguisse os superiores hierárquicos. Então estou vendo o seguinte: Teve uma 

divergência de interpretação, a prefeita diz que ouviu a procuradoria, a procuradoria diz que 

orientou de outro jeito, eu queria sabem quem que tomou essa decisão? O senhor tem 

informação de quem possa ter orientada a prefeita? Quem tomou a decisão foi a secretária 
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de educação, em algumas delas assinada junto com a prefeita! Agora, é uma situação 

bastante comum, parece incrível a gente falar isso, mas teve um prefeito aqui em 

Bauru, por exemplo, que ele contratou médicos sem concurso! Nenhum procurador em 

sã consciência teria dado parecer favorável a isso, todo mundo falou para ele, não faça, 

ele fez, foi apontada a irregularidade, ele foi, se justificou no Tribunal de Contas 

pessoalmente e o Tribunal de Contas acatou a justificativa dele! Eu queria uma 

observação do senhor no seguinte: Na data de 15 de dezembro de 2021 o senhor disse 

assim no processo da Gera Arte, folhas 55: "A assinatura da Exma. Prefeita Municipal à 

folha 42, esclarece que tomou ciência de todo o analisado até aqui das folhas 01 até a 

41, e determinou a desapropriação. Sendo assim, a decisão administrativa já está 

tomada, competindo-nos agora elaborar minuta de decreto e termo de desapropriação". 

Prossegue em folhas 60/61: "Portanto, não há dúvidas jurídicas. Realizei toda a análise 

porque meu superior hierárquico, Diretor do Departamento da Procuradoria Geral, 

Doutor Marcelo Barros de Arruda Castro assim o determinou às folhas 42 verso, do 

processo 179.835/21". Enfim, pelo que eu entendi, quando o processo chegou para o senhor 

a decisão administrativa, a decisão da prefeita já estava tomada? Estava tomada, eu já 

havia me manifestado antes, salvo engano, nesse processo, mas estava tomada. Deste 

momento em diante chega a ser uma afronta a gente falar: "olha, não é para fazer". Eu 

expliquei, ela pegou toda essa explicação e tomou a decisão dela! Deste momento em 

diante eu não interfiro mais. O procurador, ele não é um subalterno do prefeito, a partir 

do momento que o prefeito decidiu, morreu o assunto! Palavra da v.eteapora,Çl)jara, Nós 

somos vereadores, Câmara Municipal gosta, gosta muito de participar das decisões! Então, 

compras que totaliza valor de quase trinta e cinco milhões de reais, de surpresa, sem 

discussão, sem anúncio, sem um diálogo, não agrada a esta casa, não agrada a mim e tenho 

certeza que não agrada aos outros vereadores! Claro que se perguntasse à nós, se a gente 

aqui, que não somos procuradores, somos vereadores, se a gente entende que o processo 

devesse ser feito por compra, passando pela câmara para que a gente validasse cada uma 

dessas aquisições, nós iríamos dizer, é isso aí, é aqui, antes, que a gente valida cada uma e 

tenho certeza que algumas, seria fácil convencer a todos, outras, talvez não convencesse 

nenhum vereador! Uma que não convenceria nenhum vereador: "O prédio do Damásio!" 

Mas fato é que fomos todos pegas de surpresa! Hoje. a Secretaria Municipal de Educação e o 

NAPEM funcionam no mesmo prédio. que é na Duque de Caxias. estranhamente. esse prédio 

não foi desapropriado! Como a gente justifica que foram buscar dois outros prédios. e não se 

avaliou. porque não tem processo de avaliação desse prédio e, tirando a Staff que houve um 
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entendimento de que os proprietários queriam realmente vender, o prédio do Damásio não 

houve, então, desapropriar sem diálogos, sem que haja interesse do proprietário, não é 

problema para a prefeitura! Eu entendi desta forma, porque também aconteceu no 

Gasparzinho, porque também aconteceu em outros imóveis! Existiam outros imóveis que 

pudessem ser ocupados pela secretaria municipal da educação e pelo NAPEM? Sim! O 

próprio prédio onde ela já estava instalada! Como é que se justifica uma desapropriação com 

essa situação envolvida, eu acho muito difícil! Escola Dirce Boemer Guedes de Azevedo -

precisaria de um local para receber as crianças enquanto a escola fosse reformada. Difícil a 

gente saber que não se trata de compra e venda, quando a gente sabe que escolas fecharam 

na pandemia! Se fosse aberto, bem escancarado, que a prefeitura tinha interesse em adquirir 

prédios escolares, talvez a gente tivesse a oportunidade de ver muitos imóveis sendo 

apresentados! Essa escola estava pronta, eu até entendo que uma escola pronta, ela pode se 

justificar como utilidade pública, mas a casa que está ao lado, que foi dito que seria para 

creche e entrou depois no processo, porque aí se descobriu que era uma matrícula única, ali 

naquela locação? Qual é a demanda para uma creche ali naquela localização? Nunca 

ouvimos falar!! Então, como é que se justifica uma desapropriação desta forma. que foi pago 

à vista, para ser entregues as chaves da casa no mês 04. paga em dezembro para pegar as 

chaves no mês de abril!! É algo assim que chama bastante a atenção, sobre o procedimento! 

A garagem custou quatro milhões, novecentos e três mil reais, para fazer estacionamento de 

34 veículos, que eu nem sei como vai ser adaptado para esses veículos entrarem dentro 

daquele barracão! Nós estivemos lá! É uma preciosidade esse estacionamento, mais um 

pouco é o valor do patrimônio que ele vai guardar! O que justifica essa desapropriação. 

naquela localização? Sendo que lá no Damásio tem um belo espaço, um belo espaço para 

guardar esses trinta e quatro veículos! A EMEI Gasparzinho: aqui na Gerson França. A 

proprietária não tinha a menor intenção em vender. Está funcionando lá desde o início de 

2020, quando a Gasparzinho aqui ao lado do Bombeiros, saiu de lá porque o prédio não tinha 

condições e precisava reformar. Mais está lá e até agora, nem sinal de projeto! Então, aquele 

prédio lá continua, sei lá até quando, e compra um prédio onde está servindo a escola! É 

adequado? Não é adequado!! Comprou um prédio, que não é adequado para escola, é uma 

casinha!! Casinha, modo de dizer, porque é uma bela casa. Como é que se justifica a 

desapropriação de uma casa para fazer uma creche? Não é adequado, é só ir lá e vai 

constatar! E os imóveis que foram desapropriados aqui no centro da cidade para fazer um 

complexo educacional, no governo Gazzetta, que foi apresentado aqui pela Secretária 

Municipal da Educação como sendo o planejamento da secretaria para esse governo fazer 
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esse complexo e atender as crianças, filhas das pessoas que trabalham no centro da cidade, 

era o projeto!! Rasgou-se e comprou a casa para fazer a escola, uma bela de uma casa, mas 

é uma casa, sem a proprietária querer vender! A EMEF Waldomiro Fantini está aqui onde 

era o "objetivo" na nossa época, é adequado? Não! Conversem com a diretora lá! Foi alugado 

em setembro e está ocupado desde outubro do ano passado. É adequado? Não! Para escola 

de ensino fundamental não é adequado!! Como é que se justifica uma desapropriação, se o 

imóvel estava alugado? Estava servindo, temporariamente, mas para que desapropriar se 

não é adequado? E aí. não desapropria só o prédio da escola, desapropria também o 

estacionamento, porque aí vai fazer uma outra reforma, que é a reforma do prédio, mais o 

estacionamento!! Se a gente fosse considerar a localização aqui, eu sei afirmar que tinha 

outro prédio de escola no centro da cidade, que foi visitado pela secretaria da educação. que 

os proprietários também não queriam vender, mas, podia ser desapropriado! Aí. como a 

gente justifica a desapropriação se não é o único imóvel no centro da cidade! Vamos para 

outro imóvel, o do NAPEM que eu já falei, área nobre, caríssimo, caríssimo, para fazer o que? 

O que já funcionava junto com a sede! Dois terrenos na Rua Bernardino de Campos com a 

Maria Ranieri, dois terrenos. Dezoito quadras desses dois terrenos tem um outro terreno, de 

uma escola que foi demolida e não foi reconstruída até agora! Como é que a gente justifica a 

necessidade, se a outra está há anos demolida e não se constrói!! Sabe quanto custa a 

construção de uma escola? Um milhão e meio, se tiver o terreno, constrói! As que foram 

entregues recentemente, todas giram em torno desse valor, que tem placas financiadas pelo 

FDE, pelo FNDE, é isso aí que custa! Nós temos 82 escolas (PPA 2020/2021), se nós 

dividirmos os R$ 34.801.00,00 pelo número de escolas que nós temos, cada escola receberia 

R$ 424.402,00, cada escola, que está caindo aos pedaços as escolas. Eu acho que além das 

questões jurídicas. existe o interesse público. o que é esse interesse público? Cumprir os 

25% necessários porque não faz os investimentos necessários quando deve? Que é lá no 

planejamento? E aí, porque eu tenho que cumprir, eu saio desapropriando, porque foi isso 

que aconteceu!! Não era para cumprir quando estava se falando de adquirir prédios para se 

fazer escola, lá no meio do ano, que virou outra coisa, completamente! Então mudaram uma 

finalidade de compra e venda para desapropriação, que entendo que juridicamente pode ser 

considerado natural, mas do ponto de vista de investimento em educação. não se justifica!! O 

planejamento apresentado pela secretaria aqui. do PPA de 2021 que começa agora 2022 em 

diante. e o PPA que foi apresentado pelo Gazzetta, que funcionou até 2021, nenhum dos dois 

tem lá "aquisição de prédios", nenhum dos dois! Tem lá, o enunciado lá no orçamento, 

programa de aquisições, construções e ampliações de unidades escolas. só que você não 
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tem! Você tem no item "construção de unidade escolar, ampliação de unidade escolar e 

elaboração de projetos" da estação ferroviária, é isso que nós temos! Então, se não existe no 

planejamento, como é que nós justificamos a utilidade pública e a necessidade de 

desapropriação como feita no final do ano? Eu acho um absurdo no mundo, alguém se 

sentir com tanto poder a ponto de queimar esse valor tão necessário para a educação! 

É possível, nos vereadores, aceitarmos que a desapropriação foi o melhor caminho? Que 

existe utilidade pública nisso? Não é possível!! Isso faz parte daquela estratosfera que eu 

falei que o procurador não participa. Um dia eu já participei dessas decisões, um dia eu 

já fui secretário, e a partir do momento que me tornei a procurador novamente, são 

decisões que chegam para gente já tomadas! Está totalmente fora do ambiente de um 

procurador. Essas são as decisões que foram tomadas, se elas são questionáveis, ou 

não são questionáveis, aí fica fora de um ambiente da procuradoria. O que a 

experiência profissional me mostrou, eu advogo para vários municípios, tem vários 

prefeitos que me contratam e a advocacia pública, para ficar bem claro, ela é a 

psiquiatria da medicina. A pessoa fala assim: porque você não tem escritório? Porque 

ninguém quer ser visto entrando num consultório psiquiátrico ... ah, tem problema hein? 

O cara entrou no escritório do Maurício: há, há ... está com problema no Tribunal de 

Contas. A frase que eu mais ouço na ante sala do Tribunal de Contas com o prefeito do 

lado é: "cara, que solidão ... cadê todo mundo ... só está você aqui!" E aí já emendo a 

frase: "é porque você está me pagando, porque senão nem eu estaria aqui!" Muitas 

vezes, quando a gente fala, olha, toma mais cuidado, eu não estou dizendo que está 

errado, eu estou vendo o que vai acontecer lá na frente! Eu tenho para mim que se o 

tempo voltasse eles tomariam as mesmas decisões, mas explicando de uma forma 

diferente, se fosse o caso. Fico me perguntado o que vamos tirar de mudança ao final 

dessa Comissão Especial de Inquérito? Com o geoprocessamento eficaz, todas estas 

questões estariam respondidas. Estamos para contratar um georeferenciamento, então 

sentem com engenheiros e perguntem se o que está planejado resolve! Uma outra 

coisa, processo administrativo eletrônico! Se eu tivesse um processo administrativo 

eletrônico eu teria acesso a todas essas informações na hora de decidir e eu fico 

frustrado, porque na época de secretário eu fui atrás de um processo, "top do top", é o 

que estava na baixada santista na época, Santos contratou, todo mundo contratou, 

resolvia o problema, em seis meses de economia a eficiência se pagou. Aí o 

procurador de lá me convidou para ver e fui até lá e chegando lá, com quem que me 

deparo: uma empresa de Bauru! O cara é de Bauru, a LECON que é a proprietária. Todo 
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mundo que trabalha com isso sabe que tem que investir em tecnologia administrativa, 

não é para investir em ajuizamento! É caro, é caro, mas tem que fazer! São 

investimentos necessários à serem feitos, e seria interessante que essa CEI 

colaborasse neste sentido, porque se terminar com um relatório enviado ao Ministério 

Público ... vejam, nesse momento vocês são o Poder Legislativo! Estou falando que tem 

que terminar de um jeito que melhore, com decisões que melhorem, porque senão eu 

voltar numa próxima CEI de outra coisa, e vou falar aqui, se tivesse o 

geoprocessamento não teria acontecido, se tivesse o processo administrativo 

eletrônico não teria acontecido ... e vou relatar e vou enviar ao Ministério Público ... vocês 

abrem mão de serem um poder nesse momento para se tornarem auxiliares do 

Ministério Público, que não é um poder! Ele não é o legislativo, não é o executivo e não 

é o judiciário! Então, ótimo, para além disso, vamos agora tomar decisões, afinar 

coisas, não sei se é o momento adequado, mas para que isso não volte a se repetir, 

estando errado ou estando certo. que tenha um processo administrativo eletrônico que 

todos acompanhem, que tenha um geoprocessamento que todos acompanhem, que 

todos possam acompanhar, vai estar na internet, via web e todo mundo vai ater acesso, 

quando várias pessoas falam ao mesmo tempo, isso melhora muito! O meu anseio, 

enquanto procurador é isso, que haja mudança! Palavra do ~~r~idPI'.Cetl11toJ, Posso fazer 

uma observação em cima da sua fala, doutor? Pelo que eu vi aqui, eu considero, com a 

devida vênia, determinados momentos contraditórios os pensamentos. Porque assim, acho 

que ficou bem claro pelo que o senhor falou para a gente que não há individualização do 

imóvel, que não está demonstrado que aquele imóvel específico teria que ser adquirido. O 

que significa isso? Significa que a secretária da educação ou a prefeita, poderia comprar 

qualquer imóvel na cidade sob a mesma justificativa, que inclusive em alguns processos são 

genéricos, algumas justificativas são genéricas. Isso aí, além de colocar em risco o principio 

da impessoalidade e da moralidade, abre uma possibilidade muito grande do administrador 

comprar trinta e cinco milhões, o prédio dos amigos do rei. E abre possibilidade, não é uma 

acusação, mas abre a possibilidade, inclusive, de negociar algumas questões, isso são 

condições que estão ligadas uma a outra, se não tem justificativa .... Por outro lado, o senhor 

fala para gente que o que nós vamos tirar ... que o processo de geoprocessamento resolveria e 

que o senhor acredita que se passasse por tudo isso aí novamente, eles fariam a mesma 

situação, só que deveriam explicar mais! Acontece que se não há, e pelo depoimento do 

senhor está bem claro que não teve a individualização, se abre a possibilidade de o 

administrador público comprar aquilo que ele quiser, e se há a possibilidade de atos de 
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corrupção, não estou dizendo que teve, mas abre a possibilidade, então não é um simples 

fato de, ah, se tivesse o georeferenciamento teria resolvido, se fizesse tudo de novo eles 

fariam do mesmo jeito, só que explicando! Como é que se explica que não tem a 

individualização para declaracão de utilidade pública? Se o senhor fala assim, olha, eu 

acredito que eles fariam tudo de novo, mas individualizando. mostrando a necessidade 

específica daquele imóvel. aí eu entendo, aí cai por terra tudo, mas simplesmente. eles fariam 

tudo de novo mais explicando o inexplicável? Eu acho que a questão central está na forma 

em que foram adquiridos esses imóveis, sendo desapropriação ou compra e venda, e porquê 

que eu digo isso, juntando com os demais depoimentos. Ao que me indicam aqui os 

depoimentos das testemunhas, que nem o Fernando, acabou de vir aqui e falou, não, 

entraram em contato com a gente falou assim oh, o que você tem aí para escola? Que nós 

precisamos comprar? Como assim? Ah, mais porque tem trinta e cinco milhões e tem que 

gastar? Então, aí liga, vou até tirar, nenhuma suspeita em relação a ilicitude, mas como 

assim? Liga na imobiliária ... oh, eu tento trinta e cinco milhões aqui e preciso gastar até o final 

do ano, o que vocês têm aí para a gente para escola? Sabe, sem falar assim, olha, nós 

precisamos no Geisel, no Redentor, aí sim, entra no georeferenciamento, mais simplesmente 

assim, ah, eu tenho que gastar trinta e cinco milhões até o final do ano e me arruma uma 

escola aí que eu quero comprar! Sabe, eu não sei, acho que no mínimo há um ataque a 

moralidade tão grande ... vamos gastar dinheiro público, tem que gastar, trinta e cinco! O 

meu medo é a brecha que entra, por exemplo, já que eu tenho que gastar, vou comprar o 

imóvel do fulano, do sicrano, eu tenho que gastar! Eu não preciso explicar o porquê tem que 

ser aquele imóvel! Olha a brecha que dá para atos de corrupção ... e aí a pessoa que tem 

aquele imóvel, a gente faz uma costura, que todos os imóveis, todos não, a maioria, quase 

todos, estavam acima do valor venal, onde chegamos a esse valor venal com trabalho de 

corretores, de técnicos da área, para indicar aquele apontamento do valor venal. E tem outro 

problema também, né, porque se realmente está nessa linha, que o valor específico de cada 

imóvel está muito acima do valor venal. a gente está abrindo mão de receita! Mas enfim, esse 

é meu receio, essa possibilidade, essa minimização da questão em relação a necessidade de 

individualização e apontamento da necessidade específica daquele determinado imóvel. 

Porque parece que a gente está falando assim, ah, tinha que gastar lá trinta e cinco milhões, 

compra qualquer imóvel! Se a gente aqui, dá um aceno para uma situação neste sentido, fica 

simples, a pessoa vai lá. compra de qualquer um. e quem tem aquele imóvel adquirido. ás 

vezes fica tão feliz. que as vezes até doa. para instituição de caridade. para igreja. de tão feliz 

que fica! O que eu disse, vereador, é que tudo, a esta altura do campeonato, não pode 
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ter a ilusão de que o Ministério Público ele está numa posição "búdica", comtemplando 

o que estamos fazendo aqui, sem tomar providências, não! Eu trabalhei no Ministério 

Público 12 anos da minha vida, eu conheço o Ministério Público por dentro, mais do 

que muita gente que está no Ministério Público, eu trabalhei em São Paulo, trabalhei 

auxiliando a área técnica do Ministério Público. São vários engenheiros, são vários 

contabilistas, são vários técnicos de cada área, ele pode requisitar de Universidades, 

professores, doutores, especialistas, isso tudo já está sendo feito! Só pelo 

desdobramento que teve, já está sendo feito em procedimento administrativo, que vai 

demorar, mas vai apurar se isso aconteceu, e no final ele vai concluir: essa justificativa 

que existe aqui, era suficiente, ou não? Sim, era o suficiente! O promotor arquiva? Não, 

o promotor não tem o poder de arquivar um inquérito civil. O promotor ele faz uma 

manifestação de arquivamento e manda para 7 conselheiros do Conselho Superior do 

Ministério Público, aí estamos falando das "feras das feras" mesmo no direito. Se ele 

chegar a essa conclusão de que não, não há essa justificativa, as providências legais 

serão tomadas em relação a isso, quer esta câmara queira ou não! Então, tudo isso já 

está em apuração, então, a minha pergunta é, então vamos dar algo mais de solução e 

tornar mais público? Quando falo nesses procedimentos, eu falo pelo seguinte: minha 

experiência mostra que aonde eu acendi a luz, acabou alguns atos que não eram para 

ser tomados. Adotar procedimentos que dê uma transparência, não porque há alguma 

coisa errada, mas é porque vai ser tanta gente participando e alertando numa situação 

dessa, olha, eu também entendo que tinha que justificar melhor isso daqui. Porque? 

Quantos alunos tem aqui? Hoje é uma informação restrita da educação, mas com o 

geoprocessamento eu traço com o dedo assim na tela e ele me dá a informação de qual 

é a função social, quantos alunos tem nisso aqui? Eu posso garantir que o 

geoprocessamento é um investimento, isso é tão óbvio na engenharia, que eu não 

gosto nem de comentar, se gastar vinte milhões, a gente põe sessenta milhões no 

cofre público em dois anos, sem aumentar nada, então, foi neste sentido que estava 

falando. Quando eu falei da frustração, eu sei que eles devem estar frustrados hoje ... é 

duro a gente achar que deu o melhor ... fico imaginando a professora Kobayashi, 

imagino que ela esteja frustrada ... puxa, fiz com a intenção tão boa e .... A hora que isso 

aqui terminar, ela vai ficar com isso nas costas, olha lá se não for contratar um 

advogado de direito público muito em breve aí e gastar o que é justo pagar, para um 

advogado! Pergunta do vereador ~§[9j,Q..Bruml Em que pese todo esse embaraço inicial 

sobre a forma de aquisição dos imóveis em desapropriações, a prefeitura terá problemas para 
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registrar alguns desses imóveis. Está certa minha afirmativa? Na minha opinião está certa 

esta afirmativa, porque tem matrículas antigas! Como está em alguns imóveis, sim, 

teremos problemas, nós teremos que fazer toda uma adequação documental para 

registrar. Volto a repetir, isso impediria a desapropriação? Não, não impediria a 

desapropriação, isso é um profissional que está vendo lá na frente, falando, já que vai 

fazer, faz agora ... olha, eu não tenho tempo ... bom, aí já não é mais comigo! Perguntado 

pelo ver;;;igoi:J~Í:!Jpf) Doutor Maurício, esses vícios sanáveis, que não impediriam a 

desapropriação, mas que pode causar um dano ao erário, correto? Vai ter que ser feito, a 

ideia era a seguinte, se fizer agora o atual proprietário faça, depois que eu comprei eu 

vou ter que fazer! Certo, mas se fosse por um processo de compra e venda, o edital, ou a 

licitação, o edital não poderia excluir esses riscos? Porque aí estaria previsto que teria que ter 

as características, evitando um prejuízo ao erário, estou errado? Não, se o edital estivesse 

prevendo que ele teria que estar atualizado .... agora ..... vereador, vou ser bastante 

cauteloso nessa porcentagem que vou dar agora, mas 60% dos imóveis de qualquer 

município não estão aptos ao registro imediato! Vão precisar de uma retificação, 

muitas vezes, até pela data da matrícula, surgiu aqui a pergunta, como é que tem 

quatro imóveis numa mesma matrícula? É proibido ter quatro imóveis numa matrícula, 

isso só era possível no regime da transcrição! No regime da matrícula, isso ficou 

proibido, para cada matrícula, um imóvel! Mas se é proibido, também não é proibido a 

administração adquirir esses imóveis? No mínimo, não é imoral? Não, o que acontece, o 

cartório, num período antigo da década de 70, principalmente, ele fazia uma matrícula 

com quatro lotes ... Damásio, está lá, quatro lotes na matrícula, foi feito no passado, 

então o que vai se fazer, vai ·se unificar agora os lotes num imóvel só! É uma 

irregularidade administrativa que vai ter que ser solucionada. A unificação para o 

município é muito simples, nós não vamos gastar com engenheiro, não vamos gastar, 

por isso que eu falei para fazer antes, faz antes e expede a certidão! Nada era tão grave 

para impedir a aquisição, pela forma que fosse ... mas vai atrasar o registro? Na minha 

opinião, vai! Nada era tão grave para impedir a aquisição, com exceção da individualização 

do imóvel, ou não? A individualização já é uma coisa à parte. Não ... estou deixando bem 

claro porque amanhã sai naqueles que estão defendendo de um lado e de outro, sai a fala: 

"Maurício Porto, procurador, disse que não tinha problema nenhum, foi tudo feito certo, que 

nada era tão grave que impediria" ... só para gente pontuar a questão da individualização! Isto 

eu já me acostumei, doutor, eu já ouvi tanto absurdo ... que falaram ... fizeram um 

dossiê ... fui investigado pelo Ministério Público, pela Receita, pela Polícia, pela 
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Corregedoria, então falar vão mesmo, fazer o que! O senhor aponta a necessidade de 

alguns processos passarem pelo Conselho do Município e do Conselho Municipal de 

Educação. Isso seria um ato vinculado, é obrigatório passar nesses conselhos ou é mais uma 

forma de se precaver? Não, é uma medida que eu acho saudável, primeiro porque os 

conselhos são técnicos de educação, estão ali no dia a dia da lida e podem ter uma 

visão diferente da que um administrador tem. Quanto ao Conselho do Município, eu 

tenho uma preocupação com o impacto de vizinhança e impacto de trânsito. Escola 

provoca impacto e o impacto é pequeno se eu considerar doze horas do dia, mas 

aquela meia hora de entrada e saída de alunos na escola ... e as vezes alguma mudança 

planejada, um desvio de rota, de ônibus em determinados horários, já solucionaria 

isso. Não é obrigatório, é preventivo! Perguntado pelo QpJÍiqr~Mi;i~êos· ~,ios, representante 

da OAB - Bauw: É comum o poder público fazer desapropriação com irregularidade 

documental de imóveis? Eu trabalhei vários anos como Diretor da Procuradoria Geral e 

como Secretário e tive acesso a isso e eu vou falar para o senhor que infelizmente, 

esses pequenos vícios são muito comuns! Parece que é um vício pequeno, e não 

impede, mas impedindo o registro, ele se torna um vício complicado para gente. Por 

ocasião da fixação da indenização para o expropriado, o poder público não deveria levar em 

consideração aquele imóvel que está regular e aquele que não está regular, diante do custo, 

embora o poder público tenha os profissionais habilitados e competente para solução desses 

problemas, há uma despesa pública em cima disso? Isso não deveria ser levado em 

consideração, sob sua ótica? Eu entendo que sim! Tanto é que eu peço nos processos 

certidão da SEPLAN se o imóvel está regular. O que é um imóvel regular para mim? É 

aquele que tem um projeto aprovado, alvará de construção de obra, e ao final receber o 

habite-se, certificado de conclusão de obra, e muitas vezes ele tem tudo isso e está 

irregular, porque ampliaram a construção e não regularizaram. Está havendo a 

transmissão, obviamente, e alguns imóveis possivelmente tinham algum gravame real, 

hipoteca. O poder público, ao indenizar e pagar à vista, como fica a situação desse gravame? 

Esse gravame é um problema, porque eu tenho primeiro que pagar esse credor do 

gravame e o que sobrar, pagar a indenização se esse gravame persistir. Eu quem? O 

poder público ou o expropriado? Poder Público! Então há um abatimento no valor? Isso! O 

que acontece, nesse caso que estamos tratando aqui de 2020, no imóvel da Minas 

Gerais a Construtora Prata foi lá e substituiu a garantia, tirou as 03 hipotecas sobre 

esse imóvel e no da Staff, foi quitado. O município deposita, faz a consignação em juízo 

e o juiz primeiro paga o credor, para depois pagar o desapropriado, se isso chegar até 
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o juiz, lá na frente, o ideal é que se resolva na fase administrativa. Me preocupou a 

notificação dos expropriados para efeito de pagamento amigável, isso reforçou a 

preocupação na medida em que, eventualmente isso não é convocado e se ajuíza essa ação 

de desapropriação, como vossa senhoria falou, do risco de ele ir e concordar e o poder 

público ter que arcar com os honorários sucumbenciais. Quando o procurador recebe os 

autos para que promova essa ação judicial, normalmente tem essa cautela de se verificar se 

houve essa convocação na esfera administrativa em relação ao expropriado, no sentido de 

haver manifestação favorável ou não à indenização? O procurador ele deve verificar, agora 

existe uma coisa que eu notei em relação as desapropriações passadas. Estas, com 

todos os vícios que a gente está questionando agora, ela foi a única que questionou 

administrativamente. Nos anos anteriores chegavam tudo no dia 15, 20 de dezembro e 

mandavam para o jurídico, assim: "desaproprie". O que o procurador vai fazer? Ajuizar 

a ação e resolver tudo em Juízo! O ideal é que haja essa fase administrativa, que agora 

está sendo feita, até onde sei, é raro acontecer, e se resolva tudo administrativamente! 

É mais rápido, mais célere e menos custoso! Embora a lei traça o procedimento que deva 

ser adotado, o senhor não acha que o poder público executivo deveria instituir um manual de 

procedimento relacionados a esses atos de desapropriação, ou, de forma genérica, aquisição 

de bens imóveis com os procedimentos, documentos que deverão obrigatoriamente estarem 

encartados? Isso é uma carência que acho que todos os municípios têm, com exceção 

daqueles que instituíram o processo administrativo eletrônico. IIIIIIIIIIIIIIIIIII/IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
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MARIA DO CARMO MONTEIRO KOBAYASHI 
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Secretária Municipal 
de Educação - Bauru 

vídeo - Perguntada pelo wereaaôr relãtoi sobre quando ficou sabendo que haveria um 

superávit no município e que sobraria dinheiro no caixa que depois iria ser utilizado na 

aquisição desses imóveis, respondeu: A questão do superávit é uma questão que a 

secretaria de finanças apontou para a gente. Não vou me lembrar qual a data 

específica. Foi no primeiro semestre, no segundo? Não vou me lembrar, se eu responder 

para o senhor eu vou estar incorrendo em erro. Então eu vou dizer, foi aqui na audiência 

pública e foi em abril. Se é que foi, foi no primeiro semestre. Da onde que surgiu a ideia, o 

projeto, de adquirir esses imóveis? Assim que eu assumi a pasta nós fizemos um 

diagnóstico das necessidades da secretaria. O ano de 2021, pelo plano plurianual, ele 

vem do governo anterior, não estou questionando a validade, nós assumimos, e nós 

não tínhamos grandes projetos, nem pequenos projetos que estavam em andamento 

para reforma das escolas e nesse sentido minha preocupação foi da situação das 

escolas. Nós diagnosticamos a partir do levantamento da equipe de manutenção, junto 

com meu assessor, que as escolas estavam numa situação bastante difícil, e levantar 

também uma outra questão que era como estava o desenvolvimento de obras em 

execução, em fase de projetos, só que esses processos demoram e ainda assim, 
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quando assumi nós tínhamos duas escolas sem sede, então, foi a partir dessas 

preocupações nossas que nós começamos levantar possibilidades em encontrar 

imóveis que atendessem as nossas necessidades. Chegou a ser cogitado, ao invés de 

adquirir esses imóveis, fazer a reforma desses imóveis? Nós temos um vasto levantamento 

de reformas, ampliações e construções de escolas. Tem sim, tem reformas e reformas 

acontecendo, por exemplo a Escola Edna Kamla Faina, que vai ser entregue nos 

próximos dias. A senhora chegou a tratar com a prefeita, até conversei com a senhora, de 

crianças que estavam tendo problemas dentro da sala de aula por causa do calor, e nós 

conversamos à época, que se quer existia fiação para ligar os ventiladores. A senhora chegou 

a apontar para a prefeita a necessidade de reformas, ao invés de gastar trinta e cinco milhões 

adquirindo imóveis? Em relação a reformas, em relação a instalação elétrica, nós só 

conseguimos montar atas e materiais que vão acontecer no decorrer desse ano, 

porque tudo é muito moroso. Cheguei a conversar com ela sim! Nós iniciamos os 

processos no ano passado, porque demora o período de licitação, o período de escrita 

do termo de referência. Então, para o ano passado, para utilizar o dinheiro do FUNDEB, do 

superávit, pelo que estou entendo, não teve projeto, para o ano passado? O ano passado 

nós não tínhamos muitos projetos em andamento que pudéssemos dar esses 

encaminhamentos. Então, mas toda essa energia que foi gasta para vistorias imóveis, para 

abrir processos para aquisição, não teria professora como ter focado, ainda que fossem 

adquiridos alguns imóveis, não teria como ter focado uma parte para o ano passado para 

reformas, melhorias, melhorias desses imóveis? A vereadora trouxe para a gente aqui na 

última sessão, na terça feira, que se tivessem feita uma divisão entre as escolas, daria uma 

média de quatrocentos mil reais por escola. A senhora não chegou a apontar para a prefeita a 

necessidade, olha, ao invés de comprar ou de desapropriar, enfim, vamos trabalhar nas 

reformas, vamos fazer melhorias, nessas escolas, não teve essa conversa? Melhorias foram 

feitas, entretanto, mesmo essas melhorias, elas dependem de um processo muito 
' 

moroso. Eu queria dizer para o senhor uma coisa muito importante: essas escolas que 

nós assumimos, muitas delas estão sem manutenção há mais de vinte, trinta anos, nós 

pegamos a rede praticamente sucateada e a nossa preocupação se estendia desde 

caixa de água até fiação e telhados, que é o que nós vamos conseguir fazer esse ano, 

de processos de licitação que começaram no ano passado. A senhora acredita que 

daquelas necessidades apontadas, se a gente fosse falar em porcentagem, quanto a senhora 

acha que já conseguiu resolver daquele relatório? Olha, algumas questões elas estão bem 

adiantadas. Eu estava com duas escolas com mais de trezentos e cinquenta alunos 
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sem sede e eu precisava daquilo de forma eminente e eu vou precisar continuando 

dessas escolas, desses prédios, porque nós estamos iniciando um processo muito 

ativo de reformas e construções. Eu apresentei no dia 27 de dezembro, se não me falha 

a memória, todos os processos e todos os imóveis que foram desapropriados e as 

suas utilizações, esses imóveis eles são estruturas para que eu consiga realmente dar 

conta de fazer esse start na secretaria e nas nossas estruturas. E quando que surgiu a 

ideia de fazer a aquisição desses imóveis? Dado o avanço dos projetos e da quantidade 

de escolas que nós temos ainda por licitar as reformas, nós vimos a dificuldade de se 

encontrar espaços para se colocar escolas que estariam em reformas. Nesse sentido 

foram apresentadas várias possibilidades, e por sinal, essas foram aquelas que 

chegaram a terminalidade. Mas de quem partiu a ideia de fazer aquisição desses imóveis? 

A senhora quem propôs à prefeita? A prefeita que disse à senhora? De quem partiu a ideia de 

comprar ou de desapropriar esses imóveis? Eu apresentei as necessidades, as 

possibilidades, que nós teríamos e o que poderia ser utilizado. Quem tomou as 

decisões? Eu apresentei possiblidades. A prefeita me deu uma carta branca para eu 

apresentar possibilidades, foi isso que eu fiz para ela. Eu vou voltar a pergunta 

professora: Quem que orientou, de quem partiu a ideia de desapropriar ou de adquirir esses 

imóveis? As possibilidades, a senhora passou, só que possibilidades é uma coisa muito 

ampla, não é? Eu digo o seguinte, especificamente, de quem partiu a ideia de adquirir esses 

imóveis? Eu volto e repito, eu apresentei, os rumos que foram tomados ... A senhora 

apresentou a ideia de adquirir os imóveis? Não senhor, eu apresentei as possibilidades e 

as necessidades que nós tínhamos. Mas então, ela fala secretária, nós vimos aqui na fala 

dela, que a negociação, as tratativas, as negociações foram tratadas pessoalmente na 

secretaria da educação, e que deu início por lá. Eu quero saber o seguinte: quem que deu a 

ideia de adquirir esses imóveis? Porque, ao que a prefeita falou, eu estou entendendo que a 

senhora quem deu a ideia de adquirir esses imóveis. Como a senhora está sendo ouvida aqui 

agora, é oportunidade de a senhora passar para a gente aqui agora o que aconteceu, por isso 

que eu insisto na questão: Da onde partiu a ideia de adquirir esses imóveis? Olha, aquisição 

dos imóveis, conforme a gente foi vendo o encaminhamento das coisas, que o ano 

estava passando e que nós não tínhamos espaço para pôr os nossos estudantes, as 

estruturas da secretaria municipal da educação, isso foi se aprontando, foi se 

apresentando. Mas caiu do nada, assim? Não, não caiu do nada não, vereador! Caiu de 

como ver que isso estava dificultando nossos trabalhos ... alugar imóvel dá muito 

trabalho e outra, nós não podemos de jeito nenhum mexer nesse imóvel. Então, essas 
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questões que nós temos, que nós apresentamos, quanto à forma que aconteceu, se foi 

por desapropriação, se foi por compra, esse é um trâmite outro! Vou fazer uma pergunta 

e acho que a gente vai resolver essa questão: A senhora que sugeriu a aquisição desses 

imóveis? Eu volto a repetir, eu apresentei esses imóveis. É pergunta objetiva: A senhora 

sugeriu a aquisição desses imóveis? Eu disse que eles eram importantes para a 

secretaria da educação. Partiu da senhora? Eles eram importantes, mas não foi a senhora 

quem sugeriu? Eu apresentei. Apresentar não é sugerir. Apresentar a possibilidade de 

adquirir os imóveis? Eu apresentei os imóveis, vereador, olha, nós temos essas 

possibilidades, isso daqui seria importante para a nossa rede. Os imóveis? Então eu 

entendo que partiu da senhora. Como é que foi feito o processo de escolha desses imóveis? 

Onde é que começou, foi na prefeitura, foi no jurídico, foi na secretaria municipal de 

educação? Quem que fez as tratativas iniciais? Olha, inicialmente, pelas necessidades da 

rede municipal, os nossos técnicos começaram a ver, via internet, imóveis que 

possivelmente poderiam atender as nossas necessidades. Quais técnicos professora? O 

professor Clóvis, que vai ser chamado, nosso técnico Claudio Kadihara, eles iam 

fazendo esse levantamento via internet. Eles levantavam imobiliárias, como é que era feito 

esse levantamento? Imobiliárias não, eles iam e viam onde tinha, porque o senhor há de 

convir que não é fácil a gente encontrar, uma escola, por exemplo. Inclusive em uma 

das idas da comissão de educação, nós apresen ... aliás, por três vezes a comissão de 

educação esteve na secretaria municipal de educação onde nós apresentávamos as 

nossas dificuldades, a morosidade nos processos de reforma, de ampliação, e uma das 

vezes que nós fomos, a vereadora vai lembrar, que uma das escolas que depois virou 

sede nossa, foi o Guedes de Azevedo, que é uma escola que estava pronta, e que 

poderia ser uma escola justamente para ancorar outras escolas que seriam 

reformadas. A questão da busca pelos imóveis. Então a senhora disse que foi o Clóvis e o 

Cláudio que procurou e a busca deles, pelo que entendi, foi feita através de internet? Elas 

iniciaram, porque, inclusive depois que a vereadora Chiara deu essa questão, a gente 

falou, olha, estamos no caminho certo, porque a gente tinha ouvido falar, olha, tem 

uma escola, né, e as vezes essas informações elas chegam .... Que escola seria essa? 

Guedes de Azevedo. E o interativo, da rua Cussy foi um outro caminho que nós fomos, 

inclusive nesse dia, foi o Coronel Meira quem nos acompanhou, porque a gente queria 

realmente a Comissão de Educação junto conosco. E a Staff, como é que foi? A Staff 

inicialmente ela ocorre como uma possibilidade de uma escola. E quem fez esse contato 

primeiro? Esse contato primeiro, eu não vou me lembrar, inclusive, nesse contato 
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primeiro foi a visita que nós chamamos a prefeita para nos acompanhar e conhecer o 

espaço, porque nós estávamos com falta das escolas de ensino fundamental. Mas 

quem que passou para a senhora, a senhora deve se lembrar quem passou a informação? O 

Claudio, meu técnico. O Cláudio passou para a senhora então que existia o prédio da Staff? 

E esse prédio foi visto justamente com essas características na internet. Quais 

características? Desse prédio, que ele tinha um formato de escola, características que 

indicavam que era uma escola. E aí, no que ele viu na internet ele já comunicou a senhora? 

Eu acredito que sim. Sabe porque, professora, uma situação interessante que aconteceu, 

porque o corretor ele disse que não tinha feito publicidade, porque não podia, e aí, ele .... vou 

pedir para a TV Câmara, passa o lâa:e.d, coloca para mim, por favor, acho que vai ser mais 

interessante. Interessante esse depoimento, porque primeiro a Milene fala que quem 

procurou ela foi um corretor, ao interesse da prefeitura. Pergunta: A senhora tem algum 

parentesco com o Fernando Tatemoto ou Paulo Kazuo? Não senhor, a minha família não 

tem nenhum parente aqui em Bauru. O Paulo diz que o primeiro contato foi com o 

Fernando ... Esse detalhe, vereador, como é um detalhe muito específico, eu acho que o 

senhor vai conseguir dados mais precisos com o Claudio Kadihara. Sim, mas é que eu 

preciso fazer esse tipo de pergunta para a senhora, porque dependendo do que for falado 

pelo Clóvis e pelo Claudio, eu consigo chegar na conclusão que pretendo, se por acaso a 

senhora não sabe .... Então, eu não sou a melhor pessoa para responder. Mas eu não 

perguntei ainda? Em relação a como houve o contato? A senhora não sabe? Eu sei que 

eles estavam vendo pela internet, eles fizeram e aí eles já me trazem: oh professora, 

tem um imóvel assim, a senhora quer ir dar uma olhada? Alguns imóveis eu fui, outros 

eles me passaram e como eu acredito neles, na integridade deles, na forma como eles 

sabem das necessidades que foram levantadas pelos processos que nós temos na 

secretaria, pelo cuidado que eles têm, eu confio neles! Então eles tinham liberdade total, 

a senhora não participava da averiguação, da escolha do imóvel a ser vistoriado? Eles 

traziam para mim ... olha, por exemplo, o Guedes de Azevedo, eu como professora da 

Unesp, há muito tempo atrás fui fazer uma palestra lá, não conheci o dono, eu tinha 

uma vaga lembrança e quem foi olhar depois foram os meus técnicos. Então, a escolha 

dos imóveis a ser vistoriado era do Clóvis e o Claudio? Sim. O prédio da Minas Gerais, quem 

levou para a senhora? Quem que passou para a senhora que existia a possibilidade da 

aquisição daquele prédio? Foi o Clóvis, e o Claudio também que nós fomos ver o prédio, 

entretanto, quando nós fomos ver o prédio, ele não estava disponível à visitação, a 

pessoa que nos mostrou disse que não havia interesse na primeira vez que eu fui até o 
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prédio. Que pessoa que mostrou? Era um rapaz, eu não vou me lembrar o nome. De 

imobiliária? Eu acredito que sim, eu não vou me lembrar o nome, ele disse que o prédio, 

como ainda estava locado, nós não poderíamos visualizá-lo, se nós não poderíamos 

visualizá-lo, nós fomos embora. Ele marcou com a senhora lá no prédio, aí lá no prédio ele 

falou que não poderia visualizá-lo porque estava locado, então vocês voltaram? Sim, nós 

não podíamos entrar no prédio. A senhora lembra qual imobiliária que era? Não me 

lembro. Era a mesma com a qual a prefeitura fez as propostas de compra e venda? Não sei. 

A senhora lembra se era o André, da Moraes Imobiliária? Não, não vou me lembrar 

vereador. Quantas visitas a senhora fez nesse prédio da Minas Gerais? Nesse prédio uma 

vez só. Eu estive lá essa única vez, estive na porta. Chegaram a falar para a senhora o 

valor que esse imóvel estava sendo oferecido? Não, eles falaram que o prédio era muito 

caro e parou nisso e nós fomos embora, porque ele disse que não havia interesse, foi 

uma coisa assim ... A senhora sabe que procurou, uma pessoa aqui, se identificando como 

corretor da Moraes Imobiliária e disse que teria oferecido esse prédio, que teria passado para 

a senhora o valor de quatro milhões e setecentos, falando que poderia chegar a quatro e 

quinhentos e que a senhora teria falado que dinheiro não era problema para a prefeitura? Eu 

queria saber quem foi que falou isso. Acabei de falar o nome, André, da Moraes 

Imobiliária. Ele foi mito descortês comigo, inclusive ele disse que nós da prefeitura não 

dávamos o devido valor aos imóveis e eu disse para ele um único fato, é que todo o 

imóvel que vai passar, que vai ser adquirido, ou que vai ser desapropriado, passa pela 

secretaria de obras e que quem faz a avaliação é a secretaria de obras. Foi isso que 

disse a ele, agora quanto o de ter dinheiro ou não ter dinheiro .... agora, o senhor sabe 

que a educação é uma pasta que realmente ela é agraciada em função do trabalho que 

ela faz, que é o trabalho da educação. Sim, achei interessante porque lembrou do caso, 

né? Até do nome, da conversa. Inclusive, por questão da orientalidade, eu perguntei para 

ele, porque ele era descendente de japonês, qual era o sobrenome dele, porque 

realmente ele não foi muito cortês com a gente. A senhora lembra o sobrenome dele? 

Não, não me lembro ... não me lembro. Eu só me lembro que ele tinha um aspecto 

oriental. Mas ele não falou preço para a senhora? Não me lembro vereador. Eu sei que ele 

falou que a prefeitura não pagava e isso me deixou muito incomodada, porque paga-se 

sim, o que o erário permite e se é um caso de utilidade e uma utilidade para o serviço 

público. A senhora não se lembra se ele disse que o prédio estava à venda por quatro 

milhões e setecentos? Nesse momento eu não me lembro, porque nós vimos tantas 

coisas, passaram muitos para se chegar nesses nove imóveis, muitos foram 
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verificados, conhecidos e não foram objeto de desapropriação. A senhora não lembra se 

ele falou que estava anunciado por quatro e setecentos, mas que poderia fazer por quatro e 

quinhentos? Não, eu não me lembro. A senhora lembra quanto foi pago nesse prédio? 

Quatro milhões, novecentos e três mil, setenta e quatro reais e vinte e quatro centavos. 

A senhora acho que ... é que faz um tempo .. .faz alguns meses tanto dessa visita quanto da 

aquisição, mas acredito que pagando quatro e novecentos, se tivesse oferecido para a 

senhora então pelo valor de quatro e quinhentos, acredito que teria chamada a atenção da 

senhora e a senhora jamais teria fechada ou aprovada uma negociação dessa com uma 

diferença de quatrocentos mil? Eu não me lembro disso vereador e nós fizemos todo o 

trâmite de acordo com as avaliações da secretaria de obras. Não compete a secretaria 

municipal da educação estabelecer valores dos imóveis. A Secretaria de Negócios 

Jurídicos ela tem uma função, a Secretaria de Obras avaliação, a Secretaria de Fianças 

o pagamento e a Secretaria da Educação que mostrou o que era possibilidade. Mas 

então, essa pessoa que nos procurou então, ela deve estar equivocada? Porque se não cabe 

o pagamento à secretaria da educação, não caberia então ele passar preço com a senhora, 

fazer oferta, estou certo? Olha, eu me abstenho de fazer qualquer tipo de comentário. 

Mas é prerrogativa da secretária da educação negociar preço de imóvel? Não, não é. Quem 

apresenta preços, quem faz as avaliações é a secretaria de obras, a secretaria 

municipal da educação, volto a dizer, vê possibilidades e encaminha para obras, como 

foi feito em vários imóveis. Mas a senhora não concorda com o valor? Não dá aceite, não 

concorda com a negociação? Não! O meu ponto é outro. Voltando ao prédio da Staff, o 

objeto inicial lá, pelo que consta dos autos é uma escola. Porque que alterou a finalidade? 

Nós estávamos, já com a indicação do PPA 2017, em busca de um espaço para a 

Secretaria Municipal de Educação, ela nunca teve uma sede, ela teve sempre sedes 

alugadas. A primeira vez que entrei no prédio da secretaria de educação na Duque de 

Caxias, eu achei assim de uma imponência muito grande, muito bonito e muito bem 

distribuído, entretanto, a vivência lá nos primeiros seis meses a gente viu a dificuldade 

dos espaços fechados. É um prédio de três andares, garagem, primeiro andar, segundo 

andar, não tinha uma área para os funcionários, e era um prédio, para quem passava 

por lá, ele atendia as necessidades, no entanto, ele não era assim ... ele não atendia 

tanto assim quanto se parecia. Quando vimos o Staff, os espaços amplos, a localização 

e tudo mais, ele poderia se prestar a ser sim, uma sede da secretaria de educação, 

como o senhor viu quando esteve lá ontem. Vi e se a senhora me perdoa, achei péssimo, 

mas é uma impressão minha. Mas no início a intenção era para escola, ou para a secretaria 
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da educação? Inicialmente era uma escola. Uma escola? Essa era a intenção da senhora, 

mas já tinha interesse em adquirir para a secretaria da educação? Nós tínhamos interesse 

em adquirir uma sede para a secretaria da educação e aquele espaço se prestava a isso 

por uma série de questões. Então, já desde o início, chamou a atenção que poderia ser 

escola ou secretaria? Poderia ser! Isso foi informado aos corretores de imóveis, ao 

proprietário da imobiliária? Não! Quando tiveram as primeiras visitas, os primeiros contatos, 

chegaram a procurar só escola, ou escola, prédio para secretaria da educação, galpão, como 

é que foi feito? Inicialmente, escola! ~"Q - Então quer dizer, também há uma divergência, 

porque o Paulo disse que no começo os representantes da secretaria estavam em busca de 

imóvel que poderia ser galpão, para escola, para secretaria, e em seguida seu assessor 

(Fernando) ele ... não, era só escola. Então a senhora está dizendo que no começo então, 

confirmando que era só interesse de escola? No começo, volto a repetir, a nossa 

necessidade era de encontrar espaços de escolas que se prestassem a serem espaços 

de educação temporário, para que houvesse as reformas e ampliações. E quando que 

surgiu a necessidade de comprar aquele galpão da Minas Gerais para fazer um 

estacionamento lá, um local para guardar a frota? Então, em relação à questão da Minas 

Gerais, muitos fatores nos preocupam, especificamente a questão da garagem, nós 

tínhamos uma preocupação muito grande em relação a esse imóvel, a utilização ao 

espaço, porque a nossa frota é grande e ela estava espalhada por toda a cidade. Muitos 

dos nossos ônibus ficam nas regionais e duas de nossas Vans que acabaram de 

chegar, foram "roubadas" e isso daí nos chamou a atenção, foi aonde a gente pensou 

que seria interessante a gente ter um espaço que conglomerasse toda a nossa frota. 

Mas isso, só depois então do interesse em adquirir escolas? Depois do interesse de 

adquirir escolas. E porque que tinha que ser naquele prédio, na Minas Gerais? Não tinha 

outro imóvel em Bauru que pudesse atender a finalidade? Não, nós fomos, inclusive nós 

fomos ver um na frente da Panela de Pressão e aquele lá realmente não tinha 

condições, era muito ruim e o que nos chamou a atenção em relação à garagem, foi o 

lugar, a localização dele, as rotas da secretaria, de localização dos nossos ônibus, das 

nossas viaturas, e outra coisa, é uma construção que não requer muitas intervenções. 

Isso aí a senhora está falando com laudo, em uma vistoria, ou a senhora pressupõe isso aí? 

Eu estou falando que os nossos funcionários já foram lá manobrar os nossos ônibus, 

já verificaram o espaço e depois eles foram, eu não fui, mas eles foram verificar e olhar 

de novo esse espaço da garagem. A Senhora disse que não requer muitas manutenções, 

mas tem vistoria, tem laudo de vistoria, foi feita esta vistoria, para saber se precisa ou não de 
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manutenção? Olha, isso aí eu não sei dizer para o senhor, esse, especificamente eu não 

posso dizer para o senhor, porque eu não vou me lembrar, eu não fiz essa pergunta. Eu 

só perguntei porque a senhora disse que não precisava de muita manutenção, então por isso 

que eu perguntei. Pelo meu olhar, eu sou engenheira eletricista, mas de muito tempo, 

então eu não milito mais na área, estou na educação, por um primeiro olhar e pelas 

informações que me foram dadas, poucas são as intervenções, existem espaços que 

vão armazenar muito bem a nossa frota. Quantos imóveis a secretaria de educação 

vistoriou com a intenção de adquirir? Não posso precisar, o senhor pode fazer essa 

pergunta para o Clóvis e para o ClalJdio. Então vou reformular a pergunta: Quantas 

vistorias a senhora participou? Eu participei, basicamente, no primeiro dia que a gente foi 

ver essa garagem lá na frente da panela de pressão, na Rua Cussy Junior, no Staff, na 

Casa Verde ... Só galpão professora, para estacionamento da frota, quais as visitas? Esses 

dois espaços, somente. E não daria para ser em outro lugar, tinha que ser ali? Sabe porque 

que estou dizendo, de acordo com a fala do Doutor Maurício, a falta de individualização do 

setor pode dar problema na declaração de utilidade pública e dispensa de licitação, 

consequentemente, pelo Decreto 201 que estabelece os crimes de responsabilidade de 

prefeitos e os correlatos, pode caracterizar crime de responsabilidade, com a pena de dois a 

doze anos de cadeia!! Então, não é uma questão tão simples assim, por isso que estou 

perguntando: Tinha que ser lá? De modo que não precisasse fazer licitação? Porque a 

Secretaria Municipal de Educação queria aquele imóvel? Exatamente! A posição 

estratégica dele naquele espaço atendia muito bem a todos os deslocamentos da 

nossa frota. Aquele espaço realmente é um espaço de excelência e que a nossa frota, 

para além de estar, bem cuidada, ela estava num espaço estratégico e num lugar de 

fácil acesso. Como estratégico, me explica, o que seria? A localização dela, vereador, o 

espaço, é uma localização com várias avenidas, que são rotas importantes para a 

circulação e para chegar as nossas conduções e lá ficarem. A senhora quem apresentou 

esse galpão? Qual imobiliária? O senhor já me fez essa pergunta e eu já respondi. Qual? 

Eu não me lembro, me lembro das duas pessoas que estavam lá. Voltando então nessa 

questão, a senhora não sabe dizer se foi efetivado a desapropriação com essa imobiliária? 

Não, não sei. A senhora sabe qual foi a imobiliária que efetivou a negociação? Se eu disser 

para o senhor que sei eu estou mentindo. Eu ouço o nome das imobiliárias. Porque, 

porque eu não quero, não quero me envolver com isso. Eu volto a dizer, eu tenho uma 

equipe que fez isso. Professora, eu estou perguntando, se a senhora lembra, tem que dizer 

que lembra, se a senhora não lembra, um direito da senhora! Não me lembro! Voltando a 
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Staff, porque deixou de ser adquirida para escola? Deixou de ser adquirida para escola, 

pelo apontamento, justamente, de uma legislação, que lá não poderia ser uma escola. E 

aí partiu a ideia de ser a secretaria de educação? Exatamente. Porque que tinha que ser lá, 

não existia outro imóvel na cidade de Bauru, inclusive o próprio prédio que era da secretaria 

da educação, que pudesse servir de secretaria? Olha, primeira coisa: quando a gente viu o 

prédio, eu fui uma vez apenas lá, antes, para visitar o prédio, junto com nossa prefeita. 

Fui, olhei, vi o prédio, a forma como ele estava, e eu achei um prédio bastante 

interessante e que atenderia as nossas expectativas. E uma das coisas que me chamou 

muita a atenção, foi justamente a possibilidade da divisão dos espaços, um amplo 

anfiteatro, embaixo a manutenção, então isso foi se vislumbrando como sendo um 

imóvel que realmente poderia estar atendendo bem a secretaria de educação. A senhora 

chegou a participar de vistorias em outros imóveis que pudessem atender aos interesses da 

secretaria? Eu não cheguei, mas o professor Clóvis esteve em outros imóveis. Porque a 

senhora só foi nesse e não foi nos outros? Por um motivo muito simples, vereador. Eu 

tenho questões que eu tenho que permanecer na secretaria da educação, e eu tenho 

um corpo técnico que me assessora e eles são os meus olhos e os meus braços fora 

da secretaria. E o que te levou a participar da vistoria desse imóvel? Porque foi logo no 

início, quando nós começamos a ver escolas. Eu tinha um pouco mais de 

disponibilidade e ficando na secretaria, dada a quantidade de pessoas que eu recebo,·e 

eu as recebo, a minha agenda é aberta à população, então a secretaria da educação, ela 

deve visitar as escolas, ela deve permanecer na sede para estar atendendo e eu tinha 

uma equipe técnica que poderia muito bem fazer isso para mim. Mas nesse dia da Staff, 

coincidiu então de a senhora ter agenda para ir visitar? Sim. Foi marcado, 

coincidentemente e nós queríamos mostrar para a prefeita, ela também não teria 

agenda para ir em outros lugares, então, nesse dia especialmente, nós fomos. Quais os 

imóveis que a senhora participou de vistorias, professora? Eu vi o Staff, o estacionamento 

na frente da Panela de Pressão, o da rua Cussy Junior, o da garagem, eu fui também no 

imóvel chamado Casa Verde, que não deu certo. A prefeita acompanhou a senhora nessas 

vistorias? Ela acompanhou nesse dia que nós fomos, coincidentemente, na Staff e Casa 

Verde. Então, quando alterou ali a finalidade de escola para secretaria, o porquê que 

precisava ser naquele local? Porque que não podia ser em outro local? Porque a senhora 

justificou para gente, pelas divisões que tem no imóvel, pela localização, que, convenhamos, 

também não é das melhores ali, com aquele "baita" daquele subidão ali, para estacionar carro 

ali do lado, em volta, é um risco, aquele "descidão", mas enfim, não existia um outro lugar no 
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município que pudesse abrigar a secretaria da educação? Naquele momento, aquele era o 

melhor espaço. Naquele momento? Sim! Porque? Porque tinha essas condições que eu 

disse para o senhor. Divisões? Não somente! O que mais? Para nós a localização que 

atende vários setores, nós temos a proximidade de uma série de escolas, nós nos 

deslocamos por lá, nesse momento foi isso que nos mostrou. Nenhum, em nenhum 

outro bairro ali do lado, adjacente, nenhum outro imóvel serviria, tinha que ser aquele? Se 

tinha, não nos foi apontado. É uma pergunta? Se tinha, eu não sei!! A senhora lembra 

qual que foi a justificativa colocada no processo, assinada pela senhora, para adquirir aquele 

imóvel? Eu não vou me lembrar de cabeça. Depois de muito o procurador jurídico insistir, 

porque veio uma justificativa genérica, começando o processo, e um mês, dia quinze de julho 

de dois mil e vinte um, e um mês, depois até de uma situação um tanto que constrangedora, 

aonde foi chamada a atenção do procurador jurídico, questionando o porquê estava fazendo 

tantos questionamentos, porque que tinha tempo suficiente, há meses que ele estava 

trabalhando nesse processo, enfim, teve um questionamento no jurídico ali, bem, que eu 

considero meio constrangedor, mas enfim, faltando uma semana antes da publicação do 

decreto de desapropriação, a secretaria municipal de educação apresenta uma nova 

justificativa, desta vez, tentando individualizar a necessidade. A senhora lembra o que foi 

colocado na justificativa desse processo? Eu não vou me lembrar, vereador! Eu vou 

lembrar para a senhora: não vou ler inteiro o papel, mas aqui vem a justificativa: "Nesta trilha, 

asseveramos que o imóvel ambicionado, efetivamente figurou como único adequado, dentre 

os visitados que atendeu às necessidades da Secretaria Municipal de Educação, sendo 

possível consignar os fatores preponderantes para sua escolha: 1) Espaço físico satisfatório: 

li) Localização estratégica: Ili) Condições estruturais mínimas. Em relação ao item 1. 
esclarecemos que o espaço físico mencionado, considerado satisfatório. compreende as 

dimensões necessárias para a instalação de todos os Departamentos com as divisões 

administrativas e pedagógicas. bem como o Núcleo de Aperfeiçoamento de Profissionais da 

Educação Municipal - NAPEM". A intenção era instalar o NAPEM lá? É ... os estu ... a 

minha ... a minha vida universitária mostra que hoje o NAPEM ele não atende mais as 

necessidades da rede municipal. Nós precisamos de algo muito mais robusto ... um 

centro de formação, e isto foi verificado a partir do momento que nós levantamos as 

necessidades pedagógicas da rede. Tanto que o NAPEM ele está de maneira muito 

pequena, temporariamente na sede, porque ele irá para um outro centro que é um 

grande centro de formação. Então, mais a justificativa aqui, para individualizar. para adquirir 

aquele imóvel. foi para a instalação do NAPEM. só que eu estive lá e não sei onde seria 
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instalado ali, porque estava praticamente todo ocupado o prédio. A intenção era colocar o 

NAPEM lá? O NAPEM era um centro muito pequenininho quando nós começamos na 

gestão e ele tem se ampliado bastante, até em função de um fato muito interessante, 

que aí é uma questão bastante pedagógica, que é o reforço de formação dos nossos 

profissionais. E hoje nós sabemos, com a equipe que constituímos na educação, como 

nós recebemos o NAPEM nas condições que nós recebemos, ele caberia sim lá, 

entretanto, ele não dá conta mais da formação continuada do nosso quadro de 

profissionais da educação. E quando vocês descobriram isso ... que não dá conta? Nós 

descobrimos isso mais no final do processo, e principalmente quando nós vimos as 

dependências de instalação do Doutor Damásio, que lá poderia também conglomerar 

uma escola. Só que dada as condições do prédio, o ideal para ele seria justamente um 

grande centro de formação. Essa justificativa aqui do NAPEM na Staff, ela é assinada pela 

senhora, pela prefeita, datada de vinte e nove de novembro de dois mil e vinte um, até esse 

momento, vocês não tinham entendido ... vocês achavam que dava para instalar lá o NAPEM? 

Só depois do dia vinte e nove de novembro que a secretaria da educação e a prefeita, 

entendeu que deveria ser em outro lugar? Exatamente! Prosseguindo: "Quanto ao item li 

anteriormente exposto. registramos que a localização geográfica do imóvel constituiu fator 

condicionante para tal aquisição, uma vez que o imóvel ambicionado se situa em região de 

fácil acesso a todos os bairros da cidade, próximo a avenidas que comportam vasto fluxo de 

veículos e transporte coletivo de passageiros. próximo ainda a outros aparatos integrantes da 

Municipalidade. propiciando a acessibilidade privilegiada a requerente. Em relação ao item Ili 

o imóvel está localizado na Alameda Dama da Noite, 3-14. Parque Vista Alegre nesta cidade 

de Bauru. SP. apresenta condições ideais de espaço físico. com a área construída de 

1.491.78 metros quadrados e área de terreno de 3.167.44 metros quadrados. conta com 

sistema de ar condicionado central. nos andares superiores piso elevado. rede de lógica, 

monitoramento. controle de acesso. sistema de som. poço artesiano. gerador de energia. 

sistema de segurança contra descargas elétricas. AVCB. está adequado as normas de 

acessibilidade - NBR 9050/2015. possui estacionamento com entrada / saída para as ruas 

laterais. que comportam a guarda das viaturas que compõe a frota da SME e área para futura 

expansão". Essas viaturas que compõem a frota ... eu acho que não cabe meia dúzia ali de 

carros ... O que nós temos lá de estacionamento são de viaturas do cotidiano, são os 

carros e as Vans, algumas Vans que são utilizadas cotidianamente pelos funcionários 

da secretaria. Quantos veículos, mais ou menos? Mais ou menos de doze a quinze 

veículos. Dentro daquele prédio? Na parte de baixo nós temos garagem para quatro 
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carros, depois na parte de baixo ficam cinco ou seis e na lateral na frente, também 

cabe. Agora, como a gente entrou no prédio onde era a escola do Damásio, na mesma linha 

professora, precisava de um prédio, de um imóvel, num dos metros quadrados mais caros do 

município, seis milhões de reais, para fazer o NAPEM? Não podia ser em outro lugar? Porque 

o galpão tem que ser aqui na Cruzeiro do Sul, aí fica na rota, mas o NAPEM tem que ser lá 

na zona sul? Não tinha outro lugar para fazer o NAPEM? Já que estava funcionando aqui, 

funciona aqui no centro, no Higienópolis? Aquele prédio, vereador, é um prédio que ele vai 

comportar uma série de espaços, os espaços dele ... agora, a questão do custo? Eu, 

é .... não gostaria de entrar no mérito dessa questão! Mais é importante professora, é 

importante!! Eu gostaria de dizer que lá é um prédio que foi construído para um centro 

de formação, é um prédio que nós já estamos com os estudos de layout onde ele vai 

ter espaços reservados para uma série de ações que vão acontecer, não 

necessariamente só de formação para a secretaria municipal de educação, a escola de 

governo, outras questões, assim como nós na Duque de Caxias oferecíamos .... Mas 

precisava ser lá, na zona sul, seis milhões professora, não daria para ser em outro lugar mais 

barato? É dinheiro público professora!! Pois é, vereador, aquele prédio é um prédio 

extremamente interessante, já estava com os espaços definidos, e eu não acredito que 

nós encontrássemos um outro prédio com aquela ocupação e daquele formato. 

Professora, é dinheiro público ... sabe, seis milhões de reais, eu vou fazer uma comparação, 

que óbvio, não daria para usar o dinheiro da educação em outra situação, mas só para 

comparar, o Doutor Orlando esteve sentado aonde a senhora está e disse que para construir 

o hospital municipal o município gastaria seis milhões de reais! Só para comparar! Será que 

tinha que ser ali, não tinha outro lugar? Até porque, eu já estou entendendo, estão querendo 

partir para tredestinação lícita, onde o doutor Maurício já alertou que vai dar problema, porque 

precisa ler, quem está orientando está orientando errado, doutor Maurício deixou bem claro 

aqui, que precisa ler não só a ementa, mas o acórdão, mas enfim, tudo bem, cada um se 

responsabiliza pelo seu depoimento .... vai ter um relatório .... vai ser julgado aqui nesta casa, e 

vai ter os devidos encaminhamentos, cada um é responsável pelo que fala e depois cobra de 

quem orientou! O nosso papel aqui é a defesa do dinheiro público e neste sentido eu 

pergunto mais uma vez para a senhora, professora: Seis milhões de reais, precisava? Não 

tinha alternativa, tinha que ser aquele imóvel? Nós, quando vimos aquele imóvel, nós 

vimos a possibilidade de muitas ações da secretaria da educação. Então, neste 

sentido, vereador, eu afirmo que sim! Tinha que ser aquele? Eu acredito que sim. Mas a 

senhora acredita ... a senhora toma decisão, a senhora assina!! Não, quem assinou foi a 



14 

prefeita, eu mostrei possibilidades!! Então lá seria uma possibilidade? A responsabilidade 

por adquirir aquele imóvel é de quem? É da prefeita, da senhora ou das duas? Quem 

assinou a desapropriação foi a prefeita! Eu apresentei possibilidades! A senhora ... então 

a responsabilidade é da prefeita? A prefeita está falando que é da senhora ... ela fala que os 

processos começam na Secretaria da Educação, que tem secretarias para isso, a senhora 

está falando não, não, é uma possibilidade, possiblidade de seis milhões de reais? Maravilha! 

Perguntada pela y_~r.§1:)dQL<t~ª-i Alguma vez houve um convite seu para a Comissão de 

Educação que não tivesse sido atendido ou da Secretaria para a Comissão de Educação que 

não tivesse sido atendido, se nós falhamos em algum momento na comunicação, isto 

aconteceu em algum momento? Não, não! Porque pergunto isto, porque nós participamos de 

uma reunião no dia vinte e sete de agosto do ano passado, junto com os Vereadores Meira e 

Serginho, e foi justamente o primeiro contato que nós tivemos com relação ao interesse da 

secretaria em adquirir imóveis, nessa oportunidade, além da senhora, do professor Clóvis e 

demais membros da equipe, também estava presente o secretário municipal de finanças. Na 

oportunidade a senhora falou da possibilidade de adquirir prédios de escola, para servir 

temporariamente as escolas que estivessem em reformas. A Senhora falou do prédio da Staff 

e na ocasião o prédio seria para abrigar uma escola de ensino fundamental. é realmente um 

prédio maravilhoso. para escola! Falou também do prédio do Damásio, aí do prédio do 

Damásio eu falei: "eu acho que não!!" Eu estava apenas dando minha opinião numa reunião 

bastante amistosa. A senhora até falou de fazer ali uma escola para educação infantil. a 

senhora lembra disso? Lembro! Aí tem a questão do transporte, toda complexidade dos 

veículos que transitam por ali e causam congestionamento no início e no final do período das 

aulas. Na ocasião também, me lembro até que a senhora levantou e fechou a porta e eu 

comentei que estava sabendo da venda da Escola Guedes de Azevedo, que na ocasião era 

a venda da escola, não era nem a venda do prédio, e a senhora falou assim: olha, eu já estou 

sabendo, passei um dia todo lá na escola, realmente é um prédio excepcional, atenderia 

muito bem. Era sigiloso ainda porque era um empreendimento que estava funcionando, seis 

meses antes de um fechamento, então tem todas as questões que envolvem um fechamento 

de escola e a senhora se demonstrou muito interessada. Eu me lembro que no final dessa 

reunião o secretário de finanças olhou bem para mim e falou: Chiara, você acha que passa na 

Câmara? Porque ele perguntou para mim isso? Porque eu já dei o "contra" outras vezes aqui 

e sei que não foi uma pergunta sem intenção alguma. Foi para mim a pergunta!! E eu disse: 

precisa conversar!! Porque é isso que a gente faz. sabe professora. quando a gente assume 

uma responsabilidade sozinha, sem dividir, o peso, se der errado, é muito grande, muito 
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grande!! Além dessa reunião, eu não fui chamada nenhuma vez, para ouvir qualquer outra 

intenção da secretaria municipal de educação com aquisição de imóveis. Para mim, quando 

chegou no final do ano, mês de dezembro, quando começaram a ser publicados os decretos, 

eu comecei a ficar muito assustada, porque eu não sabia, não tinha o que dizer, chegou-se 

nesse valor que é um valor muito significativo, eu tenho convicção de que nunca a secretaria 

municipal de educação investiu em imóveis num valor tão significativo e isso nos chamou 

muito atenção. A Câmara sempre é cobrada quando acontece qualquer situação que 

desperte dúvidas e a gente não tinha o que dizer aqui. Corno presidente da comissão de 

educação eu fiquei assim, bastante desapontada em não saber nada, a não dessas três 

situações que foram colocadas nessa reunião e que na verdade eu achei que estivesse sido 

esquecida para aquele momento, deixou de ser prioridade. Enfim, nós fornos buscar os 

processos para entender o que se tratava, e aí, eu confesso que fiquei mais desapontada 

ainda quando comecei a estudar cada um dos processos e quando fui visitar os imóveis no 

mês de janeiro. O maior problema que eu acho da rede de educação é não conseguir atender 

a demanda, é o maior problerna ... é o TAC no Ministério Público ... são as mães que nos 

procuram e questionam que não estão achando vaga perto de casa, ou que não está 

conseguindo vaga de jeito nenhum, e que não trabalha, por isso que não consegue a vaga, 

mas corno é que ela vai trabalhar se não tem onde ou com quem deixar o filho. E quando no 

Diário Oficial a gente percebe que algumas desapropriações não trarão nenhum benefício 

neste sentido, parece que houve urna inversão de valores, e essa inversão de valores não 

tem corno, para quem é da área da educação, não direcionar a responsabilidade para a 

secretária. que é a gestora, é quem decide onde esses investimentos serão feitos. Eu ouvi a 

prefeita na oitiva dela dizer assim: "eu investi trinta e cinco milhões, porque eu vou investir 

mesmo. eu vou investir muito mais", e eu fico tão feliz em ouvir que vai investir, mas a gente 

tem que investir dentro das prioridades. por9ue se eu invisto seis milhões num prédio e deixo 

de investir seis milhões na construção de três, quatro escolas de educação infantil. eu não 

estou resolvendo o maior problema que eu tenho no município, talvez esse investimento não 

fosse o mais necessário nesse momento, é este o questionamento. A impressão que eu tive, 

quando olhei todos esses imóveis. foi o seguinte: teve superávit. tinha que cumprir a lei de 

responsabilidade fiscal. vou investir onde for possível. e aí saiu aquele monte de 

desapropriação no final do ano e acho que jamais vou ser convencida que não foi isso. Acho 

que alguns imóveis têm sentido o investimento, compra de escola para mim não é problema, 

mas algumas coisas chamam muito a atenção, e aí parece que tinha que comprar porque 

tinha que comprar!! Olha, é o que tem ... nós ternos que investir e vai ter que ser isso!! Eu 
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sempre me pergunto, como fazer um planejamento de uma forma que a gente não tenha esse 

problema, que o investimento seja feito de forma errada. Eu, sinceramente, acho que os 

planejamentos estão talhos neste sentido, tem que se pensar num investimento maior porque 

vai chegar no final do ano, não é esse ano, todo ano, todo ano, não tem jeito, saúde e 

educação é recurso carimbado, entrou tem que investir! A sede da secretaria é o prédio da 

Staff, o melhor prédio para escola, professora! Se tinha que investir, poderia ter feito, mas não 

fez, deixou de ser uma escola, uma bela de uma escola, para ser a sede da secretaria 

municipal de educação, sede essa que sou totalmente contrária ao investimento, porque já foi 

feito um investimento com recursos da educação para cumprir os vinte e cinco por cento, 

inclusive, lá na estação ferroviária, e depois, nós tivemos aqui na Câmara, no dia três de 

dezembro, uma apresentação de um belíssimo Centro Administrativo, inclusive o projeto 

contempla a sede da Secretaria Municipal de Educação. Então, como podemos aceitar que a 

secretaria da educação desapropriou um prédio, sendo que tinha um já reservado para isso, e 

um outro planejado! Que necessidade foi essa de comprar, sendo que a sede da secretaria 

municipal da educação continua em prédio alugado lá na Duque de Caxias, até o meio do 

ano? Tinha urgência? Tinha que ser esse prédio? Não vai me convencer!! O NAPEM, no meu 

ponto de vista, é a maior divergência que tenho das ideias dessas aquisições. porque seis 

milhões, duzentos e setenta e nove mil. onze reais e oito centavos, no prédio onde funcionava 

o Damásio, para fazer o NAPEM que até hoje funciona junto com a sede lá na Duque de 

Caxias. se nós somarmos os dois valores nós vamos ter onze milhões de reais investidos, 

isso sem falar toda a adequação a ser feita. compra de imobiliário. a ideia ela é linda. mas eu 

trouxe o que o NAPEM fez o ano passado, todos os cursos foram EAD. a grande maioria. no 

período noturno. que é o período que a gente sabe que os professores não estão em sala de 

aula. Foi o maior investimento que a secretaria da educação fez, foi o maior investimento! Ah, 

mais tinha que ser lá? Puxa vida, é lógico que não tinha que ser lá!! E aí e gente entra em 

justificativas de preferência ... preferências!! Se todo o resto estivesse resolvido, não teria 

problema fazer um belo Núcleo de Aperfeiçoamento. mas a gente tem crianças fora da 

escola!! Eu quero fazer uma pergunta para senhora: O prédio do Damásio, a senhora visitou? 

Porque o corretor disse que não! Visitei, lembrei, visitei! Eu me esqueci, viu vereador! A 

senhora consegue listar quais os imóveis que foram visitados pelo Clóvis e que não houve o 

interesse dele? Por exemplo, a senhora falou da Casa Verde, que a gente já estava sabendo. 

Eu não vou me lembrar todos. Eles foram no Distrito li, num belíssimo prédio que 

também não deu certo, mas isso daí eles vão falar com mais clareza. A escola para 

abrigar a EMEF Dirce Boemer Guedes de Azevedo, mais a futura creche. Professora, não 
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seria mais adequado ter mandado esse projeto para a Câmara para ser aprovado, já que 

houve uma antecedência no interesse dessa escola? A questão de desapropriação, ela 

começa a ficar muito complicada, quando é um prédio que nem é central, nem é no bairro 

onde as crianças são atendidas. Soa como, realmente assim, olha, eu sei dessa, então vai 

essa! Mas no poder público, se a gente abre, talvez pudesse ter aparecido outras escolas, e 

esse é um princípio que a gente não pode desconsiderar numa desapropriação ... essa 

questão de individualizar um imóvel é extremamente importante e se tem o respaldo da 

Câmara Municipal, é completamente diferente, toda essa discussão aqui não estaria 

acontecendo! Os três prédios. até agora, Staff, Damásio e Guedes, em agosto a gente 

estava sabendo ... eu sei da morosidade quando se trata de uma secretaria ... outra secretaria, 

mas, funciona, quando a gente coloca o processo embaixo do braço e vai, é assim que 

funciona! Esse processo, ele teve a posse imediata para a escola, mas da creche, foi pago à 

vista para receber a posse do imóvel cinco meses depois! Eu conversei com o Clóvis e ele 

me disse: "A quadra nós não desapropriamos porque não deu tempo! "Vai desapropriar essa 

quadra? Mais um investimento? A gente pode esperar uma publicação no Diário Oficial? A 

Gente vai levar outro susto? Como é que é isso? Vereadora, se prepare, porque nós 

vamos mandar para a Câmara justamente para a compra da quadra! Ah bom, está 

aprendendo, hein? Depois a gente tem a garagem. A senhora não chegou a entrar na 

garagem antes da desapropriação, né? Antes, eu fiquei bem na porta! Se, volto a dizer, nós 

tivéssemos todos os outros problemas da rede solucionados, talvez, uma garagem tão 

preciosa se justificaria, mas não é o caso. professora!! Não é o caso!! Além do que, garagem 

é o que não vai faltar nessa secretaria. porque o prédio aqui ao lado, na Cussy com a Gerson, 

que é escola mais estacionamento, ele serve para garagem também! O Damásio, serve para 

garagem também! A Staff, serve para garagem também! E o almoxarifado. serve para 

garagem também! Olha, dá para ampliar bem a frota!! Mas essa garagem, ela é uma 

preciosidade na rede!! Justificar esse investimento numa garagem, é algo que realmente, 

para quem vê os problemas da rede não solucionados, dói, dói no coração!! Pena que a 

senhora não viu antes!! Eu vi! Vi quando ainda estava servindo de estoque do Supermercado 

Barracão, realmente, para um estoque de supermercado é excelente. mas para garagem, 

com tantos ouros espaços, eu sinceramente acho que é um investimento altíssimo para o que 

vai servir. Mas, tudo bem, não sou quem escolho, no caso foi a senhora quem escolheu!! 

Sem ver!! Sem ver, professora!! O almoxarifado estava funcionando desde 2019, bem 

instalado, pagando aluguel, ok, vamos adquirir. A senhora conhece lá, tenho certeza, e tem 

um belo estacionamento! Não cabia lá a frota, professora? O que me foi apresentado, não, 
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vereadora! Professora, tem que ver .... tem que ver .... é muito investimento!! Olha. eu não 

invisto nem cinco mil reais em alguma coisa que eu não vejo. Tem que ver. tem que ver, 

porque a senhora apresenta para a prefeita .... valida para ela!! Só que tem uma coisa, 

vereadora, quem viu, quem acompanhou de perto foi o professor Clóvis e eu confio 

nele! Mas é a senhora quem responde pela secretaria da educação. por mais confiança 

que a gente tenha. a senhora tem que ver!! A senhora tem que ver. porque se a senhora 

apresenta para a prefeita. olha. são esses aqui, a senhora está validando que são 

excelentes!! Perguntada pelo Y.§ri~i:!L~ Professora, à quem cabia a escolha dos 

imóveis, à senhora? Quem escolhia os imóveis que atendia o interesse público? Nós 

estávamos juntos, nós apresentávamos os imóveis, mostrávamos para a prefeita, ela 

estava acompanhando e depois, nós víamos aqueles que se encaixavam melhores nas 

condições que nós tínhamos naquele momento. Não, mais a senhora acabou de dizer, a 

vereadora, ela questionou que determinado imóvel que acho que cabia a frota da secretaria e 

a senhora falou: mas não me foi apresentado. Não. A minha equipe foi. Professor Clóvis 

foi. Eu fui uma vez, olhei, vi e depois eu não voltei mais! Mas, quem que fazia a escolha? 

Era a senhora ou era o Clóvis? Enquanto equipe, resolvíamos em conjunto, vereador! 

Mas eles apresentavam para a senhora os imóveis, por exemplo, de garagem, eles 

apresentaram alguns para a senhora, com as características e aí a senhora quem escolhia? 

De garagem, eu, particularmente, vi dois! Lá em cima no Noroeste e esse! Quem que 

escolheu aquele e não o do Noroeste? Nós, em conjunto, em reunião, juntos! Volta a 

palavra a v,er~ílsiQ.riªJ::bJ"i:t<!! Como o PPA de 2021 foi elaborado ainda no governo passado, 

aqui no programa, e aquisições, construções e ampliações de unidades escolares, nós não 

temos aquisições, nenhuma ação de aquisição de unidades escolares, nós temos construção, 

nós temos ampliações, nós temos elaboração do projeto da estação ferroviária, que não 

aconteceu. Mas aquisições, nós não temos! E no PPA que a senhora apresentou aqui no ano 

passado, também não tem! Estou falando, porque para mim o PPA não é uma peça fictícia, 

como o orçamento, que a gente vai pondo coisa lá, manda para a câmara, faz 

suplementação, acerta, entendeu? O PPA eu acho que é uma coisa mais firme assim em 

termo de planejamento. Eu gosto do PPA como instrumento de planejamento, se ele não 

serve, nós temos que ter outro instrumento, mas a princípio o que nós temos aqui para fazer 

acompanhamento é o PPA, estou dizendo de boa!! Precisa tomar cuidado com isso!! 

Pergunta do vi~ea~qj,.r:ru.atw! Professora, porque não foi utilizado parte desse dinheiro para 

reforma do prédio da estação ferroviária? O município já gastou tanto dinheiro naquele prédio, 

está lá largado, abandonado, não seria mais eficiente, não seria melhor ter reformado o 
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prédio da estação para a secretaria da educação, já que esta era a finalidade do município? 

Aquele prédio, dada a idade dele, de ser um prédio tombado historicamente, ele requer 

um cuidado muito maior do que a reforma de um prédio qualquer. Várias vezes estive 

lá por conta de documento do Ministério Público me questionando, e as adaptações 

que tem que ser feitas, porque é um prédio do século retrasado, a questão do cuidado 

que tem que se ter das águas das chuvas que descem desde a Avenida Duque de 

Caxias e vai desembocar no prédio, e a manutenção de um prédio como aquele e o 

tamanho que ele é, ficaria só sob a responsabilidade da secretaria da educação. Sim, 

mas professora, como a senhora disse, nós aqui somos passageiros. A Senhora está 

secretária, nós estamos vereadores, só que a administração pública do município de Bauru 

entendeu, em determinado momento, que ali deveria ser a secretaria da educação e ali nós 

gastamos dinheiro público! E todos esses problemas que a senhora citou agora, esses 

problemas já existiam, e o município, a administração pública entendeu que deveria ser ali! 

Então, quer dizer, agora o município virar e falar assim, agora não é mais interessante porque 

tem enchente, porque tem problemas estruturais, então, é como se fosse concretizar o dano 

ao município, porque se nesta oportunidade, com trinta e cinco milhões, nós não 

conseguimos acertar aquilo para a secretaria, me passa o entendimento que o dano 

concretizou, quer dizer, uma pá de cal que aquilo lá não vai servir para nada! Se esse prédio 

era tão eficiente, porque o governo anterior não o fez. Talvez porque não tenha sobrado 

os trinta e cinco milhões!! Talvez, não estou fazendo defesa aqui! Eu volto a repetir, 

vereador, aquele prédio a manutenção dele é muito caro, a forma como ele vai ter que 

ser arrumado, var ser investido um dinheiro que nós não sabemos nem quanto. Nós 

tivemos uma reunião com o secretário de planejamento, com os técnicos do 

planejamento e com o secretário de obras, na época o Marcos Saraiva e Nilson 

Ghirardelo, e fui desaconselhada ... nós não temos nem medida do quanto vai custar, 

porque é um prédio antigo, porque as galerias estão todas com problemas, é muito 

maior do que a gente possa imaginar. No dia quatro de abril, o senhor viu que a prefeita 

tem interesses outros, então esse prédio ele não vai ficar a esmo, a própria sorte, 

nossa prefeita tem pensado em soluções para seu uso. Mas o dinheiro investido ali foi 

dinheiro da educação? Não só da educação! Da saúde, da Câmara, mas da educação! Não 

se pode a mudar a finalidade dele!! Me fala uma coisa: Nesse sentido, essas desapropriações 

foram feitas para gastar o dinheiro que sobrou, para cumprir os vinte por cento, ou porque 

realmente necessitava de todos esses imóveis individualizados, de forma específica? Se eu 

disser para o senhor que foi só por necessidade ... o senhor mesmo já está falando! Nós 
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tentamos e pelo que vi utilizamos adequadamente ... e nós tínhamos também essa 

necessidade!! Quero dizer que nós apontamos os investimentos, e foi a prefeita quem 

fez as desapropriações!! Mas foi para gastar o dinheiro ou porque deveria ser esses imóveis 

específicos? É porque esses imóveis, como apontei, são específicos e também, eu não 

vou me curvar a dizer que não havia necessidade do gasto!! Ao contrário então, a 

senhora está indo de encontro com o que o jurídico está dizendo? O jurídico disse que não há 

justificativa de individualização dos imóveis! A senhora então está contraditando o jurídico? A 

senhora afirma então que todos os imóveis, de forma específica, havia a necessidade 

individual de cada imóvel? É isso? Nós mostramos que eles poderiam ser muito bem 

aproveitados no município. Não, poderia ser bem aproveitado, qualquer imóvel pode ser 

bem aproveitado. Eu quero saber o seguinte: Tinha que ser aqueles? Naquela ocasião, sim! 

Porque? Por tudo o que nós já conversamos, vereador, porque eu já apontei. Fala de 

novo? Ah não, o senhor assiste ao vídeo de novo! Não, não! A senhora está convoca! A 

senhora é obrigada a dizer! Pois não, por onde o senhor quer que eu comece? Qualquer 

um, o da Staff! Tinha que ser aquele? Tinha que ser aquele! Porque? A questão do prédio, 

a localização, a forma como ele foi construído, o atendimento que ele está nos dando. 

A questão da localização, porque? O que difere ele ali de um outro imóvel nas proximidades? 

Estamos próximo a uma estação rodoviária. Nós temos uma série de pontos de ônibus 

e linhas que passam por ali, para as pessoas que se utilizam do transporte público, 

para os demais, é um espaço onde nós temos vias que levam até ele com facilidade. Se 

fosse três quarteirões de distância ali não serviria? Nós não encontramos outro prédio. Foi 

procurado? Eu acredito ... eu acredito, não! Foi procurado, foi levantado, mas nós 

encontramos esse prédio e não encontramos outro! Nenhum outro? Naquela situação, 

não! Para o NAPEM, qual a necessidade de individualizar o prédio do Damásio? Porque tinha 

que ser aquele para o NAPEM? O prédio do Doutor Damásio ele foi um prédio criado 

para formação e ele pode muito bem ser utilizado de imediato para aquilo que nós 

chamamos de Centro de Formação. Ele poder ser, mas vários outros prédios poderiam ser 

adaptados! Eu quero saber o porquê tinha que ser lá? Porque que não dava para fazer em 

outro lugar? A estrutura do prédio, a forma como ele é constituído, com salas ambiente, 

com anfiteatro, com todo o espaço, com hall central, com estacionamento para os 

nossos professores que vão lá fazer os cursos de formação. Então tinha que ser lá? 

Tinha! Em hipótese alguma poderia ser em outro lugar? Até poderia, mas naquele 

momento aquele prédio era o que mostrava as melhores condições! Tinha que ser lá? E 

porque foi indicado então para a Staff? Porque que está no papel que tinha que ser na Staff? 



21 

Porque na Staff nós tínhamos o NAPEM e o Centro de Formação ele é muito mais 

robusto, ele é muito maior, e o prédio Damásio com os espaços que ele nos apresenta, 

ele vai se prestar a questões muito maiores que nós temos para a formação do nosso 

quadro do magistério. Então, mais as visitas e a negociação do Damásio foram 

anteriores ... quer dizer, só foram ver isso depois? Depois que compraram, depois que 

fecharam a negociação com a Staff é que foram descobrir que o NAPEM deveria ser no 

Damásio? Quando foram feitas as vistorias no Damásio não surgiu essa ideia de ser lá? Eu 

acredito que sim! Sim ... não entendi? Não ... foi nesse sentido, o prédio é um prédio que 

vai se prestar a um Centro de Formação! Antes ou depois de fechar a negociação com a 

Staff? A Staff foi anterior, vereador. A Staff foi logo no início, quando das nossas 

preocupações de busca de escola. Sim, sim, só que a justificativa do NAPEM só foi no dia 

vinte e cinco de novembro! Até então não tinha essa justificativa! Quando que surgiu a 

necessidade de instalar o prédio no Damásio? Eu não vou me lembrar precisamente de 

datas, vereador. Foi esse ano ou ano passado? Do que nós estamos pensando, foi o ano 

passado e ele se materializa com os estudos do layout dos espaços esse ano. Então 

fechou na Staff dia vinte e cinco de novembro, logo em seguida ali, aí nós temos trinta e cinco 

dias, trinta e seis dias, foi ali que surgiu então a ideia de colocar o NAPEM no Damásio? Eu 

não vou me lembrar com precisão de tempo, vereador, eu repito, eu realmente não vou 

me lembrar. A senhora faria tudo de novo o que foi feito, da mesma forma? Com a 

experiência que eu tenho hoje, eu faria da mesma forma, igualzinho, só que eu queria 

ter tempo ... tempo para poder comungar com vocês antes, mas eu faria da mesma 

forma, comungar, de trazer para vocês e aí a vereadora poderia nos ajudar com ideias 

como ela nos deu! Da mesma forma, faria tudo igual, interessante!! vidffilO - Para encerrar, a 

senhora teria feito tudo de novo, da mesma forma? Teria, e eu falo que estou muito 

tranquila com a condução da ocupação dos espaços. Perguntada pelo vereadpr L.osila: A 

decisão pela desapropriação dos imóveis, de todos eles, foi exatamente de quem? Foi da 

prefeita Suellen Rosim. A decisão foi dela? Foi dela, ela que tem a caneta no executivo 

para tanto! De quanto que é o nosso déficit de vagas, quantas crianças nós temos hoje na 

fila? Nesse momento nós temos um total de 718 vagas disponíveis na rede e nós temos 

um excedente de 585, porque muitas vezes o lugar onde temos as vagas não é onde os 

pais querem as vagas. A senhora saberia me dizer qual seria o valor de um projeto de uma 

escola, para a construção de uma escola? Por exemplo, a Aida Tibiricá Borro que tem um 

processo, está em torno de R$ 4.736.974,13. E para quantas crianças? Eu acredito que 

mais ou menos um total de 180 crianças. Só para eu ter noção, porque se eu tenho um 
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déficit de 585 vagas, nós precisaríamos de 03 escolas para atender essas demandas e, 

considerando cerca de cinco milhões cada escola, com quinze milhões nós resolveríamos o 

problema da educação na nossa cidade, e com trinta e cinco milhões nós não conseguimos 

resolver ainda. Quantos terrenos ou imóveis inativos, sem ocupação, nós temos lotados para 

a secretaria da educação? Nós estamos fazendo um levantamento, vereador, justamente 

por conta da construção dessas escolas, então, hoje, aqui nesta audiência, eu não 

posso precisar para o senhor, mas eu posso enviá-lo. Eu entendi que as vistorias dos 

imóveis iniciou-se antes das desapropriações. Qual que era então a determinação da prefeita 

para a secretaria da educação em relação aos imóveis que uma hora desapropriados, e 

aqueles também que vocês visitaram antes? Qual que era a determinação da prefeita? Vai lá 

e faz o que? Não havia uma determinação, eu particularmente não me lembro. Eu 

entregava aquilo que eu achava que era importante para a secretaria da educação e 

quem tomaria os rumos em relação a isso era ela! Nós não discutimos essa questão, 

nada foi falado neste sentido! Então a iniciativa de comprar ou desapropriar foi da senhora? 

Não senhor! Então eu não entendi nada! Não é minha, eu não tenho essa prerrogativa, 

vereador! Então, mas se a prefeita não determinou a senhora para desapropriar ou comprar 

e a senhora também não levou a ela a possibilidade? Eu levei a ela a possibilidade dos 

imóveis ... o que ela ia fazer ... como ela ia proceder, não é da minha alçada! Mas então a 

secretaria de educação tinha uma necessidade de comprar imóveis? A necessidade da 

secretaria era de imóveis que atendessem, naquele momento, o que era importante 

para o presente e para o futuro, quanto à forma que foi feita, o SNJ deu os 

encaminhamentos, fez os estudos e a prefeita assinou o ato! Então, o propósito da 

secretaria da educação, posso considerar, era eliminar esse déficit de 585 vagas que é o 

mais importante? Esse propósito, ele vem desde 2021 e ele vai continuar no decorrer 

desse ano, como eu disse, vereador! E nós vamos conseguir eliminar essas 585 com a 

aquisição de trinta e cinco milhões? Não sei se com .... mas sei que vai dar estrutura para 

tanto! Palavra da ~§readóta ~ Quero fazer uma consideração em relação à demanda 

de vagas. Essa demanda de vagas é a demanda registrada na secretaria. nós temos uma 

demanda que não é registrada!! Porque anualmente, os pais têm que voltar a fazer o cadastro 

e muitos nem sabe que tem que voltar a fazer o cadastro!! E hà mães que nem o cadastro 

fazem porque não estão trabalhando. então. na verdade, é correto a gente afirmar que o 

déficit é muito maior que esse, não é professora? Exatamente vereadora! Palavra do 

vereador j:sEfrri!:lf! Em relação a capacitação, perfeito, ninguém está discutindo nada, da 

importância da capacitação e tem que ter investimento nisso, com certeza, porque vai resultar 
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numa qualidade educação muito melhor do que a que é exercida atualmente, mas, qual é o 

tamanho da sala de aula do Damásio? Quantos metros quadrados? A senhora tem essa 

informação? Tenho, tenho sim, vereador! Eu posso não ter agora na minha cabeça a 

área construída, mas eu posso falar para você do espaço que nós teremos e que já está 

sendo providenciado e montado! Agora, em relação a metragem, eu fico te devendo! 

Porque, olha, pagar seis milhões, num local, que claro, foi feito para escola ali, mas num dos 

lugares mais nobre de Bauru, num dos metros quadrados mais caro de Bauru, para fazer o 

NAPEM? Será que não fazia o NAPEM com muito menos dinheiro do que seis milhões? A 

prefeitura cheia de terreno, cheia de local que poderia fazer uma escola, ou mesmo o 

aproveitamento de uma escola no período noturno, ou de repente numa escola, construir 

mais espaço para ser o NAPEM? Será que tinha que gastar seis milhões? Olha. essa lei de 

responsabilidade. no meu ver é .... tem muita dualidade assim, sabe, porque é até legal por um 

lado, mas por outro é péssimo. porque daí chega o final do ano e não gastou o dinheiro. dá 

uma disenteria financeira ... e tem que gastar esse dinheiro de qualquer maneira! Muitas vezes 

não se peita o Tribunal de Contas, o gestor tem medo de peitar o Tribunal de Contas e essa 

obrigatoriedade de ter que gastar, a irracionalidade começa a dominar e a metodologia como 

isso tudo foi feito e como esse sentimento de utilidade pública é volúvel! Falta de ética, que 

falta de ética da prefeitura fazer isso com o munícipe, cai em descrédito, quem vai querer 

alugar prédio para a secretaria da educação? A pessoa fica com o pé atrás, porque vai alugar 

e .... sabe, não dá para admitir, brincar, desculpa, a Suellen era responsável pela compra? 

Suellen, você foi irresponsável em gastar seis milhões!! Foi irresponsável, não dá para 

admitir isso!! Brincar com o dinheiro público é complicadol! É revoltante!! Eu não 

admito brincar com o dinheiro público!! E qual que é o foco da secretaria da educação? É 

criança na escola, em período integral, e começa a desfocar do objetivo principal!! 

Perguntada pelo Í;Q.ILtQrJi!Q§.1 Quantos imóveis tem o município locado para escolas? A 

Senhora saberia me informar? Nesse momento, para locação, como nós fizemos as 

desapropriações, acho que nós não temos nenhuma, estamos em via de, em função do 

Aida Borro Tibiriçá e em função de outra escola que nós estamos esperando o laudo, 

para que encontremos uma escola para locar num período de reformas! Em relação a 

imóveis próprios, quantos imóveis a secretaria tem? Relacionados a escolas, obviamente! 

Olha, nós temos dezesseis escolas de ensino fundamental, sessenta e duas escolas de 

educação infantil, temos nove prédios de EJA, ou seja, Centro de Educação de Jovens 

e Adultos. Destes, a senhora saberia dizer quantos necessitam de reformas? Saberia 

estimar o custo delas? Não, eu não tenho. Qualquer chute que eu faça ele é impreciso. 
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Nós sabemos que a secretaria de planejamento tem o mapeamento de Bauru e conhece 

todos os imóveis, aprovam as plantas, concede-se alvarás. Eu gostaria de saber da senhora 

se a secretaria municipal de educação se socorreu antes da secretaria de planejamento e 

posteriormente ou não as imobiliárias, para identificar eventual imóvel que atendesse a 

necessidade? Eu não sei responder para o senhor, doutor! Eu gostaria de saber se a 

secretaria da educação manteve contato só com uma imobiliária ou com algumas outras, e se 

puder denomina-las, agradeceria: Peço a gentileza que o senhor faça essa pergunta ao 

professor Clóvis, eu não tenho essa resposta neste momento! Dentre os imóveis que 

foram adquiridos, algum deles a senhora deixou de fazer visita? Dos adquiridos por 

desapropriação! Não! A vereadora Chiara mencionou que a Comissão de Educação parece

me que não foi ouvida, a senhora poderia justificar esse motivo de não ter ouvido a Comissão 

de Educação? Como, talvez, uma orientação sobre a aquisição desses bens? Eu acho que 

foram as circunstâncias, doutor Rios. A coisa como ela foi andando, e isso, não houve 

essa possibilidade, e esse é um dos pontos que para os próximos anos não 

acontecerá, porque as ideias da comissão são extremamente importantes para nós! 

Todo ano a gente tem observado que tem sobrado recursos financeiros na educação, tanto é 

que tem convertido em abono aos servidores. Eu imagino que haja um acompanhamento 

dessa execução orçamentária por conta da pasta. Nesse exercício, há previsão da senhora 

ou da pasta que a senhora preside, vamos dizer assim, sobre novas aquisições? Olha, 

Doutor Rios, eu vou dizer para o senhor que meu desejo de consumo é aquela quadra 

perto do Guedes de Azevedo, só que nesse momento isso não está me preocupando. O 

que está me preocupando, doutor Rios, é fazer acontecer isso que está no papel, das 

construções, das reformas e das ampliações! Eu só fiz essa pergunta, porque já estamos 

no mês de abril e só temos mais oito meses para terminar o ano e o orçamento está em vigor 

e obviamente tem que estar sendo acompanhado! Palavra do ~~r~~d_or rélatàr: Importante, 

doutor, mês de abril, exatamente no mês, no ano passado, quando foi indicada, apontada 

pela secretaria de finanças o superávit em relação à prefeitura, importante essa observação! 

Professora, uma última pergunta: a senhora disse que seria encaminhado um projeto de 

compra e venda para essa casa, para aquisição da quadra. A senhora citou, ou procede 

mesmo? Não, eu estou brincando, mas a minha vontade é essa, viu vereador, porque 

agora eu aprendi a sua lição! Então, nós pretendemos sim, tudo o que for bom para a 

educação, eu vou continuar levando avante! IIII/II/IIIII/III/IIIIII/IIIIIIIIIII/III/IIIIII/II/IIII/IIIII/IIIIII/IIII 
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JULIA MARIA RODRIGUES HOMELIS FLORIANO 

Diretora do Departamento de 
Administração da Secretaria 
Municipal de Educação 

Preliminarmente fez a seguinte apresentação: Bom dia vereadores, bom dia a toda a 

comissão. Meu nome é Júlia Maria Rodrigues Homelis Floriano, sou diretora do 

Departamento de Administração da Secretaria da Educação, ocupo esse cargo desde janeiro 

de 2021, quando a professora Kobayashi me convidou a fazer parte da equipe dela. Sou 

servidora de carreira, funcionária pública desde 2015 e estou participando desta gestão mais 

ativamente como diretora de departamento. Palavra v~!iruior 'relator: Júlia, qual que é sua 

formação acadêmica? Eu sou gestora de RH. Você chegou a trabalhar como gestora de 

RH? Não! Como gestora de RH não! Trabalhei na área, desculpa, de RH, mas gestora de 

RH nunca fui. Aonde você trabalhou? Eu trabalhei. .. trabalhei na ... nessa área de RH eu 

trabalhei na... Finch, Multicobra, diretamente ligada no RH com essas empresas. 

Durante quanto tempo? Em torno aí de ... somando das duas empresas, em torno de 4 

anos. O curso que você tem a sua formação, foi faculdade que você fez? Faculdade, 

inclusive na FIB. Você é diretora de departamento? Sou, eu iniciei a carreira pública, meu 

primeiro concurso foi de merendeira. Eu entrei na secretaria da educação na prefeitura 

como merendeira, no primeiro concurso, e logo em seguida abriu o concurso para 
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agente de administração e eu prestei esse concurso e depois de ... e já estava até para 

caducar o concurso, eu fui chamada e assumi. Eu fiz exonera-posse e assumi, hoje eu 

sou, eu falo que eu estou, no cargo de diretor, eu sou agente de administração. Quando 

que você tomou posse como agente de administração? Foi em 2018. Então de 2015 a 2018 

você trabalhou como merendeira, em 2018 como agente administração ... em qual secretaria? 

Sempre na Educação. Educação? Sim! Você é diretora de departamento da administração, 

certo? Sim. As licitações estão sobre a sua tutela? Você que é responsável? São. Você tem 

experiência ... você já tinha experiência em licitação antes de assumir esse cargo? Não, eu 

tive que estudar e aprender. Quem que te convidou para assumir esse cargo? A 

professora Kobayashi. Você já conhecia a professora? Como é que se deu esse convite? 

Não, não, não conhecia. Eu era secretária. Quando eu entrei de agente de 

administração na Secretaria da Educação, em 2018, eu fui chamada para trabalhar no 

departamento de alimentação escolar, porque quando eu liguei avisando que a partir 

de tal data vocês tem que mandar alguém para me substituir na escola porque eu vou 

fazer exonera-posse, e eu nunca tinha tido problema nenhum na merenda e fui 

convidada a trabalhar como agente de administração no departamento de alimentação 

escolar, para mim foi uma honra, fui trabalhar na Educação e era a professora Isabel 

Miziara a atual secretária da pasta. E eu assumi em outubro de 2018 essa função e 

quando foi em agosto de 2019 a professora Isabel estava tendo uma troca de 

secretária, secretária-executiva dela, e ela me convidou para eu assumir... e ser 

secretária da professora Isabel. E dali em diante eu continuei até o fim com a 

professora Isabel. E quando a Professora Maria do Carmo foi se apresentar na 

secretaria, ela ... ela achou que ... ela não tinha entendido que eu não era de ... que eu 

não era cargo comissionado, que eu não ... ela não tinha entendido que eu não era de 

carreira, aí ela acabou me convidando, ela ... ela achou que eu fosse sair junto com a 

professora Isabel e ... e o cargo desse departamento de administração ficou vago e ela 

fez uma pesquisa entre os servidores da educação e eles me indicaram para assumir 

esse departamento. O diretor de departamento ele pode ser cargo de fora da Prefeitura .. .. 

Pode. Além na ... no departamento de administração, além de licitações, o que mais que .. .. 

que você ... qual que é o ... a prática ... ? São divisões, né? Dentro do departamento ... Quais 

as divisões? Têm as divisões. Tem a divisão de materiais, que é o almoxarifado, eu 

tenho a divisão de apoio administrativo, que dentro desse ... dessa divisão eu tenho 

dois setores muito importantes, duas seções muito importantes que ... são manutenção 

de próprios e a frota. Também estão dentro do meu departamento. Eu tenho expediente 
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e compras. E na parte de compras, então, você não tinha experiência antes de assumir 

essa ... esse departamento? Eu tinha uma ... uma ... eu não tinha o conhecimento técnico, 

eu tinha ali um conhecimento pelos processos que passavam por mim quando 

secretária ... Mas o procedimento de compra, de licitação, da Lei 8666, essas coisas ... Eu 

tive que buscar o conhecimento e deixei bem claro isso à professora quando eu 

assumi. Mas quando entrou, não sabia? Não! Você tem amizade com a Prefeita Suéllen? 

Não. Sabe, por que eu estou ... é um departamento, eu sou advogado, o Mané também é 

advogado e eu confesso para você que em 17 anos de advocacia, eu acho a ... o setor, a parte 

de licitação muito difícil, muito delicado e de uma responsabilidade tremenda e eu acho 

interessante o fato da Professora Maria do Carmo chegar e falar "eu vou pegar a secretária 

da ex-secretária e vou colocar como diretora de departamento para cuidar, dentre outras, de 

licitação que é a pasta que mais recebe dinheiro como todas aqui, tem que gastar 25%" ... 

quando que você tomou posse no departamento? Em janeiro de 2021. Foi uma coisa que 

eu deixei bem clara, quando eu recebi o convite, eu deixei ... tive uma conversa muito 

franca com a professora, que eu realmente não tinha todo o conhecimento e que eu 

buscaria esse conhecimento. E se ela achasse que eu não tivesse atendendo a 

expectativa dela, a necessidade da Educação, que eu mesma pediria para sair ou que 

ela ficasse muito à vontade para me tirar. E você ... essa busca de conhecimento, o que 

que você fez? Como é que você ... porque os fatos aí ocorreram em 2021 e envolve 

diretamente licitação. Então, o que que você fez ali para você se familiarizar com a área de 

licitação, você fez algum curso, alguma pós-graduação, como é que foi para você conhecer o 

procedimento? Primeiro eu procurei o contato, eu tive um contato muito ... muito bom e 

assim, tive um conhecimento muito vasto com a equipe da licitação, de compras, com 

a própria equipe. Fiz um curso de pós-graduação em gestão pública .... Eu fiz cursos 

on-line também. E quando você começou esses cursos? Eu comecei em junho. Junho? 

Junho ... E quando você terminou? Eu terminei ele em dezembro. Então ... Na verdade eu 

vou dizer ... vou ser bem clara. Curso EAD. Para mim, realmente, não me acrescentou 

muita coisa. Vou ser muito sincera, não me acrescentou muita coisa. Eu gosto de curso 

presencial, eu gosto de do professor na minha frente. Eu estou perguntando, Julia, veja 

bem. Eu quero que você me entenda, eu não estou atribuindo culpa a você, não é isso, mas o 

administrador que a gente chama, quem convida, tem a responsabilidade sobre os demais, é 

por isso que eu estou perguntando, tá? É uma coisa que até a professora fala muito e eu 

concordo, assim, quem está lá dentro, vê a dimensão do departamento de 

administração. Claro, a licitação é uma veia muito delicada, muito, ela interfere como 
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um todo na educação. Só que eu tenho outros setores que são tão importantes quanto, 

né? Então, é que ... que nesse caso, aqui pela CEI, eu estou focando na questão licitação 

por. .. pelo objeto da investigação. É ... você sabe a diferença de uma desapropriação e de 

uma compra e venda? Fui buscar o conhecimento que eu também não sabia disso, né. 

Quando que você passou a entender o que era um e o que que era outro.... Quando 

começaram as tratativas, né, quando começaram aí esses encaminhamentos, que foi aí 

em torno de setembro, outubro ... Mas, assim, das compras em si, eu não tive, eu não 

opinei, não tenho participação nisso, porque as compras não faz ... esse tipo de 

compra, de aquisição, não passa pelo meu departamento. Mas você não fez parte de 

vistoria de imóveis? Eu visitei alguns imóveis. Por que? Se não faz parte do seu 

departamento? Eu visitei a convite da Secretária e principalmente, por exemplo, o 

almoxarifado já era um prédio alugado, que já abrigava a divisão de materiais. A 

garagem, que foi proposta a compra, isso foi uma solicitação direta do meu chefe de 

seção de frota, então, isso fazia parte ir conhecer o local, opinar ... mas, a decisão, não! 

Mas então faz parte ... a decisão, mas assim, a aquisição, quais os imóveis você foi vistoriar? 

Eu visitei... foram, até marquei aqui para não ... de repente foge algum. Eu visitei a Staff, 

onde estamos atualmente, eu visitei o Damásio, a garagem, visitei o prédio na frente do 

Noroeste ... o que mais? Eu visitei a Casa Verde ... que eu me lembre é só. Qual o imóvel 

que é ali perto do posto do Alameda? É esse Casa Verde. Tem o Casa Verde, onde 

fizemos a visita e o .... o almoxarifado. A prefeita participou dessas vistorias com você? Ela 

participou só na Casa Verde. Só na Casa Verde? 

Sim, que eu me lembre, sim. Você chegou a ir em alguma vistoria dessa aqui. .. ter a 

presença do pai ou do cunhado da prefeita? Não, em nenhuma delas. Quem que ... como é 

que era feita a escolha dos imóveis? Era você que escolhia ou você só ficava... só era 

convidada? Quem que escolhia os imóveis para ser vistoriado? Não, eu era convidada. 

Quem que escolhia? A escolha do imóvel? É, por exemplo, "nós vamos em tal imóvel, 

vamos na Staff', por exemplo. De onde surge ... quem que era o responsável para chegar e 

falar: "nós vamos lá na Staff'. Os próprios corretores apresentavam sugestões ou da 

mesma coisa que representavam ... Quais corretores? Foram vários que procuraram a 

secretaria, foram vários. No caso especifico da Staff, foi o Fernando quem ofereceu 

esse prédio, dizendo que ele estava ... ele estava em processo de venda e se nós 

teríamos interesse em visitar. Como é que você ficou sabendo que foi o Fernando? Ele 

teve com ... eu não sei se foi, eu não tenho essa ... esse detalhe específico, se foi o 

Claudio Kadihara que entrou em contato por ter visto um anúncio ou se foi o próprio 
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Fernando quem foi diretamente e fez essa ... esse convite. Mas, o contato então era do 

Fernando com o Cláudio Kadihara. Sim. Sim, mas ... Do ... O Fernando, ele tinha esse 

contato mais diretamente com o Claudio Kadihara. O Clóvis também fez algumas 

visitas ... fez alguns contatos, recebeu várias propostas e aí fez uma análise do que 

realmente seria importante para as necessidades e aí nós íamos visitar. Mas não era 

você que escolhia, então? Não. Você só era chamada para acompanhar. Sim. Tem mais 

algum corretor ou corretora que você conhece que tenha participado desse processo? Que 

eu tenha visitado junto, a Casa Verde foi a lvana corretora ... Você conhece a lvana? 

Conheci nesse dia na Casa Verde. Você sabe se ela tem uma sócia? Ela tem uma sócia. 

Você conhece a sócia dela? Conheço. Como é que ela chama? Chama Ana Carolina. Qual 

o seu vínculo de conhecimento, de contato com Ana Carolina? Ana Carolina eu conheci, eu 

morei na cidade de Piratininga, ela é de lá, então nós acabamos nos conhecendo lá. 

Você chegou a trabalhar com ela? Não, nunca. Trabalhar com a Carolina? Não. A Ana 

Carolina chegou a oferecer algum imóvel? Não. Só a lvana? Sim. Você sabe se a lvana 

conseguiu efetivar alguma venda ou algum negócio com a Prefeitura? Não, não conseguiu. 

Dos imóveis que foram negociados com a prefeitura, Ana Carolina teve alguma participação? 

Não, nenhuma. Na verdade, o único contato que eu tive com a Ana Carolina foi nessa 

visita na casa verde, que ela acompanhou a sócia dela. Eu vou ... eu vou perguntar de 

novo, porque acho que tem um detalhe a respeito da escolha dos imóveis, então, era Clóvis e 

Cláudio Kadihara. Sim. Você sabe se a prefeita, a secretária da educação, ela chegou a 

escolher algum imóvel ou não? Foi tudo através do Cláudio e do Clóvis? Ela era 

assessorada pelos dois. Mas, as informações de oferecimento de prédios eram diretamente 

na secretaria pelos corretores ou sempre foi para o Cláudio e para o Clóvis? Sempre foi para 

os assessores. Sempre para eles ... Sim, até aonde eu acompanhei, sim, até onde eu 

pude acompanhar, sim. E quem decidia? Depois do momento que ofereceu o imóvel, a 

secretária foi vistoriar, tudo ... quem que falava "assim, então vai ser esse imóvel". Era a 

secretária ou era a prefeita? Secretária. Ela via o imóvel, ela viu imóvel, alguns teve ... 

teve imóvel que ela não viu, por exemplo, a garagem ela não conseguiu acessar porque 

no dia que nós fomos lá visitar estava ocupado ainda pelo Panelão, ela olhou por fora, 

nós olhamos, nesse dia eu também estava, eu acompanhei. No caso da garagem, a 

secretária ... ela não chegou a entrar dentro do prédio? No Panelão, não, que, né, o 

depósito né? Mais algum prédio que foi adquirido e a Secretária não conheceu? Que eu me 

lembre ... aí é difícil dizer porque teve alguns que eu não, por exemplo, a casa do lado 

do Manoel Brandão eu não vi, eu fui ver na semana passada, até por título de 
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conhecimento né, por ter sido convocada aqui e fui até lá para ver. Mas, se a secretária 

foi durante a durante esse processo da compra eu não sei. Mas o Clóvis e o Cláudio, eles 

foram em todos? Ou não? Sim. Você como... e quem decidia? Era a secretária ou era 

prefeita? A decisão da compra não parte da secretária, né? Ela apresentou as ... o que ela 

buscou, o que ela conseguiu, o que ela avaliou como adequado para a necessidade da 

educação, agora a decisão da compra não parte da secretária, né? Parte de quem? Parte 

do executivo. De quem? Do executivo. Mas o executivo é um ente, né? O executivo tem .... 

Quem é a pessoa que .... Eu acho que tem ... tem ... eu acho que tem aí a parte da ... tem 

avaliação ... tem todo o procedimento, né, para chegar na compra. Depois de avaliado, 

depois de apresentado, a secretária da Educação apresenta ... quem que decide se vai 

comprar aquele imóvel ou não? Eu acredito que seja a prefeita. Certo! Você como diretora 

de licitações ... de departamento administrativo, no qual tem a divisão de licitação, então eu 

entendo que você é diretora de um dos departamentos, acho que mais sensíveis, que é a 

licitação de uma pasta que mais recebe dinheiro do município. Você acha comum o município 

fazer uma compra, uma desapropriação, sem conhecer o imóvel por dentro? Porque a 

prefeita, pelo que você falou, não conheceu. A secretária de educação também não! As duas 

autoridades não conheceram imóvel por dentro. É normal fazer uma compra de R$ 4 milhões 

aí. ... de R$ 4.9 milhões sem conhecer? Estou perguntando tecnicamente. Sim, eu acho que 

tecnicamente é, a secretária ela confia nos assessores que ela tem até por isso que 

eles estão lá .... Então a decisão foi tomada de acordo com a avaliação dos assessores? Em 

algum prédio que a secretária possa não ter ido, ela confiou na assessoria dela. Nesse 

prédio específico, por exemplo, da Minas Gerais que você me disse que ela não foi! Então 

nesse caso específico .... Ela foi, ela não conseguiu entrar ... nós não pudemos entrar, né? 

Mas, então ela não entrou dentro do imóvel. Então, a decisão, aliás, a decisão dela repassar 

à prefeita e de ela indicar, orientar pela compra ou pela desapropriação, foi baseado então 

nos dois assessores, na avaliação dos assessores. Na confiança que ela tem neles. 

Perfeito. Esse prédio da Minas Gerais, você chegou a ir lá? Fui. E quando que você foi? Eu 

fui em ... meados de novembro. Só ... em junho ou julho você não foi? Em junho ou julho 

que nós fomos na visita ... que não foi possível entrar. Quantas vezes você foi nesse 

prédio? Eu fui dessa vez que eu não pude entrar, voltei já com autorização para entrar, 

com autorização da visita, é .... e depois eu voltei agora já .... depois com a compra 

efetivada. Mas no ano passado, então, você foi duas vezes. Que eu me lembre, sim. A 

primeira vez quando que foi? Em meados de junho, julho ... Com quem que você foi nessa 

primeira vez? Dessa primeira vez nós fomos eu, a secretária, Clóvis, o Cláudio 
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Kadihara .... que eu me lembre, só. Com quem que vocês foram lá? Vocês foram sozinhos 

ou tinha algum corretor junto? Tinha o corretor Fernando. Fernando foi com vocês em junho? 

Sim. De qual imobiliária? Top. Top Móveis. Algum corretor da Moraes Imobiliária 

acompanhou vocês nesse prédio? Não, que eu me lembre não! Então você está me dizendo 

que entre junho e julho você foi com Fernando da Top Imóveis. Sim, foi na primeira vez que 

não pudemos entrar. Você não foi com o André, da Moraes Imobiliária? Que eu me lembre 

não. Tinha mais alguém com Fernando, mas eu não posso afirmar, porque eu não me 

lembro, não sei eu não sei se era parceiro dele de trabalho, não me lembro. Até porque 

eu já tinha tido um contato com o Fernando, que já tinha apresentado o prédio da Staff, 

então acabei de me dirigindo mais a ele. Não me lembro dessa outra pessoa. Em junho, 

julho ... Sim. É .... chegaram a falar de valores quanto que custaria esse prédio? Não, não, 

nessa visita não. Em relação aos valores, é, pelo menos dessas visitas que eu 

acompanhei, era passado tudo formalmente em documento que até estão nos 

processos. Deixa eu te falar uma coisa, Júlia, todas as reuniões aqui da Câmara Municipal, 

elas são públicas. Em fevereiro, dia 1 O de fevereiro, o Presidente dessa CEI ele me liga e fala 

assim: "olha, o Daniel Moraes, dono da Moraes Imobiliária, ele quer conversar com a gente". 

E eu falei: "tudo bem, desde que não seja na corretora dele, óbvio, ele quer conversar com a 

gente, ele venha para a câmara municipal". O presidente marcou no outro dia às 10h. No 

outro dia, veio uma pessoa que se identificou como André e disse que era corretor da Moraes 

Imobiliária e diz que em junho, julho, ele teria oferecido esse imóvel para prefeitura pelo valor 

de R$ 4.700 milhões e mostrou o anúncio para a gente. E que depois a prefeitura teria 

cancelado o contato e posteriormente, depois de novembro, quando vocês voltaram lá, foi 

fechado esse acordo por R$ 4.900 milhões. Por que que eu estou te falando isso? Porque 

partiu do seu Daniel Moraes nos procurar aqui na Câmara. Como a conversa, vereadora 

Chiara, a senhora disse que a conversa teria acontecido comigo e com o vereador Manoel 

Losila, mas que os demais não tiveram contato, mas vai ser simples de todos saberem o que 

nós conversamos, porque não era uma conversa entre dois vereadores tratando de 

assuntos ... assuntos todos são públicos, né, mas nesse caso quando junta o presidente da 

CEI e o relator da CEI para conversar com uma testemunha, todos os meios de provas 

podem ser utilizados. E aí o que que acontece? Aí esse corretor some, eu mandei mensagem 

para ele, ele não responde, o seu Daniel Moraes foi convidado e não veio, só que por se 

tratar de uma conversa pública, de interesse público, esse relator gravou essa conversa e 

hoje à tarde eu estou juntando nos autos. Então se alguém está achando que está brincando 

com essa CEI para vir aqui trazer informação e depois recuar para achar que a gente está de 
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brincadeira, vai ter problema. E nessa, esse corretor nos disse que teria oferecido imóvel por 

R$ 4.7 milhões podendo chegar a R$ 4.500 milhões. A senhora não lembra disso? Não, não. 

Perfeito. O prédio da secretaria que vocês estão hoje, ele é ideal para abrigar a secretaria da 

educação? Olha, o senhor até esteve lá na semana passada, é um prédio que que com 

certeza ele precisa .... ele precisou ser adequado para para se tornar uma secretaria. Ele 

não era, ele tinha alojamentos. Eu acredito que ele esteja sim satisfazendo, pelo menos 

é o que eu escuto lá dentro. A senhora acha que ele é ideal para ter a Secretaria da 

Educação e cabe todo mundo lá? Ele atende sim as necessidades. É que atender, a 

senhora como diretora de departamento que cabe a licitação, existe uma diferença de atender 

as necessidades e ser o prédio ideal para ser desapropriado e para aquilo que que se 

destina. Sim. Ele somente atende as necessidades ou tinha que ser aquele prédio? Não dava 

para ser um outro prédio em outro lugar? Eu acho que dentro das possibilidades, dentro 

do espaço que nós precisávamos, para abrigar uma secretaria no porte da Educação, 

no momento ele era o ideal. Mas, existe outro prédio na cidade, só aquele prédio que 

atenderia? Existe algum ... algum requisito que tornaria aquele prédio o único a atender os 

objetivos da secretaria? Não existia outro prédio na cidade que poderia atender a ..... Dentre 

os que foram mostrados, ele era o ideal. Quantos prédios foram mostrados para a 

secretaria que poderia ser a secretaria da educação? Para secretaria mais dois, mas que 

nós não chegamos a visitar, que foi um que é na frente da Caixa Econômica na 

Presidente Kennedy. Teria aquele ali que foi uma ... uma proposta, não chegou a ser 

feita nenhuma proposta formal, por conta da, da ... na verdade nem sei porque, por 

conta do que .... É .... e tem também um prédio que era na ... na ... ali na Independência, 

Independência. Chegou a ser feita a proposta? Não, proposta não. Lá sim, lá eu cheguei a 

visitar. Não me lembro o nome do corretor, não me lembro, foi um dos primeiros 

prédios quando começou a, quando nós começamos a fazer a pesquisa para compra 

de uma sede. Então foi, foi realmente, lá eu fiz uma visita. Não foi com o Fernando, não 

me lembro o nome do corretor. Estou lembrando o rosto dele, da pessoa, mas o nome 

dele não. Então, para Secretaria da Educação ... Três imóveis. Esse na verdade que não 

teve proposta, que não teve visita, então não teve nada, né? Não, não, nós chegamos a ver 

o valor dele na época de venda, mas pelo site, pelo link que foi enviado. E aí interessou? 

Não, não. Esse outro que a senhora foi visitar, quem que achou? Quem que viu esse prédio? 

Quem ... Foi esse corretor que apresentou para gente. Procurou vocês ... Que procurou, 

isso ... Não foi o Cláudio ou o Clóvis que viu na internet, foi o corretor. .. Foi o corretor. 

Agora, como ele chegou na gente, eu já não sei. E o da Staff como é que chegou até 
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vocês? O Fernando da TOP Imóveis que apresentou a proposta. Desculpa, o Fernando 

mostrou também, ... , vai lembrando né? ... O Fernando apresentou também um prédio 

no Distrito, no Distrito, mas que por conta .... Lá era um prédio muito bom, que na 

minha avaliação seria o melhor, o ideal ... Para a Secretaria da Educação? Sim, sim. Lá 

ele seria muito bom, inclusive porque lá eu conseguiria colocar até o almoxarifado. 

Dois, inclusive, tanto da merenda quanto da divisão de materiais. Você lembra o valor? 

Não vou lembrar o valor dele. Por que que não fechou esse prédio? Ele abrigou até a 

Bebidas Fernandes por um tempo por ser um barracão bem grande, ótimo. Lá é um 

terreno que foi doado pela prefeitura. Então, não teria como fazer essa compra. Não faz 

mais de 20 anos, então não teria como ser feita essa compra. Então o motivo de não ir 

para esse terreno é porque não daria para comprar.... Por conta da levantação da 

documentação, não ... ficou inviável ... Muito interessante .... Que medo ... ! Por que não 

continuaram no prédio onde era a Secretaria da Educação na Duque de Caxias? Olha, ele na 

própria avaliação, na reavaliação, para renovação do aluguel, chegou a ser falado 

informalmente em reunião o valor dele: R$ 19 milhões. R$ 19 milhões é um valor 

muito alto para um prédio. Talvez, por isso, tenha sido descartado essa possibilidade. 

Mas lá atendia bem a Secretaria da Educação ... ? Olha, na minha opinião, hoje em dia 

estando os departamentos separados, cada um na sua sala, é .... isso não impede o 

contato entre os diretores, os servidores entre as pessoas. É .... isso acaba dando um 

pouco mais privacidade para cada departamento trabalhar. Então eu acho que hoje, no 

formato que está, de cada um em seu departamento ... Por que que não fizeram divisórias 

lá? É tão simples, barata ... aquelas divisórias de madeira. Olha, eu não vou poder falar, 

porque quando a sede saiu da Padre João e foi para a Duque, eu ainda não estava na 

sede, eu estava na cozinha, como merendeira. Porque que .... Porque que foi adquirido o 

imóvel onde funcionava o Damásio? Porque que foi adquirido? Ele foi adquirido para 

abrigar o núcleo de aperfeiçoamento de servidores. Desde o começo então a ideia era 

colocar o Napem? Não, inicialmente ele foi visto ... , quando eu fui visitar esse prédio ele 

tinha uma possibilidade de se tornar uma escola. Uma escola ... , mas que para atender 

uma escola ali, uma escola com crianças que seriam do infantil, a adequação teria que 

ser grande. E como foi feita a compra da Staff e pela proposta do diretor do 

departamento pedagógico de ampliar os cursos... de ampliar a formação dos 

servidores, então ele se tornou mais viável para que seja feito isso, o núcleo! Quantas 

visitas você fez naquele prédio do Damásio? No Damásio eu fiz uma só. Que mês que foi? 

E agora? Entre setembro e outubro, acredito que tenha sido isso. Setembro e outubro. 
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Quando você fez essa visita, quem que estava junto nessa visita? Nessa visita, é .... nós 

tínhamos o diretor de departamento fundamental José Vitor, a Érica diretora do Ensino 

Infantil, da Educação Infantil... é .... o Clóvis e o Fernando, corretor da TOP. Então, entre 

setembro e outubro, quando vocês fizeram essa visita... Desculpa, a secretária também 

acompanhou nessa visita ... A secretária Kobayashi. Sim. Quando vocês fizeram essa visita 

entre setembro e outubro, a partir de quando que vocês entenderam que lá não caberia a 

escola ... , a escola e que deveria ser o Napem? Foi logo em seguida ou foi. ... Eu não 

participei dessa decisão. A vistoria foi para ser a escola? Eu fui conhecer o prédio ... sim. 

Não te chamou a atenção um prédio naquele local tão caro para fazer uma escola para as 

crianças? É, ali, na verdade, nós temos uma região deficitária de escola. Ali tem uma 

região que realmente demanda vaga. Região, mas que ... precisava ser um prédio de R$ 6 

milhões de reais? Não posso responder, não sei. Essa decisão não cabia a mim. 

Parentesco, a senhora já me disse que não tem nenhum parentesco com algum corretor, é ... 

Não. O .... o NAPEM teria como ser feito no prédio da Staff? Vendo hoje toda a ocupação do 

prédio, não caberia. No caso da GeraArte, na Natalino Bonora, a senhora participou da 

vistoria? Lá não eu não cheguei a ir na vistoria porque já abrigava a divisão de materiais 

né, então .... constantemente vou até lá para acompanhar a equipe, é a única equipe que 

fica afastada de mim. A senhora conhece então o lugar. Sim. Qual que é a utilidade 

daqueles terrenos que tem em volta. Por que que a prefeitura, a secretaria da educação, 

precisava adquirir aqueles terrenos? Na realidade, o que adquiriu foi o terreno que já faz 

parte da onde é feita a manobra para os caminhões entrarem. Então, não teria como 

adquirir só o prédio sem adquirir aquele pátio que tem ali. São lotes ali, né? Precisaria 

então dos dois lotes ali para a entrada dos caminhões? Sim, sim, nós recebemos carretas, 

né? A senhora acha que ... que a aquisição de todos esses imóveis ela se deu para gastar os 

25% da Educação, evitando uma penalidade ... ou todos os imóveis realmente precisavam ser 

adquiridos. Esse acha que eu estou perguntando não é subjetivo, na verdade eu vou refazer 

a pergunta. Esses gastos ... vou fazer a pergunta para a diretora de departamento de licitação, 

que envolve a licitação: Esses gastos foram para cumprir os 25% da Educação ou todos 

foram adquiridos porque precisavam ser aqueles? Eu acho que o gasto, os 25% ele 

culminou, né. Na verdade, as aquisições elas precisavam ser feitas, tendo a 

necessidade, acabou culminando nesse gasto dos 25%. O prédio da garagem da Minas 

Gerais, por que que tinha que ser ali? Por que não poderia ser em outro bairro? Nós 

visitamos o prédio da ... na ... Salvador Filardi, não vou me lembrar .... Benedito Eleutério, 

em frente ao Noroeste, nós visitamos. É um bom espaço, um belo barracão, porém, 
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muito deteriorado, muito judiado. Precisaria de muita reforma. Visitaram mais algum 

prédio? Visitamos também uma oficina bem grande que tem do lado, aliás, o terreno é 

muito grande, mas também precisaria ser feita toda uma estrutura, toda uma cobertura, 

porque senão trocaria seis por meia dúzia, tiraria os ônibus que estão ao relento nas 

regionais e levaria para um lugar também que iria ficar exposto até que se fosse feito 

barracão. Quantos prédios vocês visitaram para garagem ... ? Três, incluindo esse que foi 

comprado. Três. Esse mais dois. Sim. Sabe me dizer se o Cláudio, o Clóvis ou a secretária 

visitaram mais algum outro que não fosse esses três? Que eu saiba, não, que eu me 

lembre ... não. Quem que era responsável pelas propostas e contrapropostas de preço, pela 

negociação com os proprietários? O Clóvis e o Cláudio. A assinatura era da secretária! A 

senhora sabe se eles quem decidiam e ela assinava? Como é que funcionava? Porque é a 

secretária que assina! Sim, eles por serem assessores ... O Cláudio, na verdade, não é 

assessor, mas ele é um servidor de carreira com bastante conhecimento, então ele 

apoiava o Clóvis nas visitas e em toda essa parte de documentação. Eu acredito que 

ela, volto a falar, até pela confiança e pela credibilidade que tem, lógico que lê o 

documento que está assinando, mas a negociação em si ... não me lembro de ter visto 

ela participando. Ah sim ... A senhora chegou a .... a senhora tem ciência se foi feito laudo de 

vistoria nesses imóveis? Foi feito laudo, pela Secretaria de Obras, né? O próprio 

engenheiro ... os engenheiros, não foi um engenheiro só quem fez avaliações ... Laudo 

de avaliação do imóvel? Sim. Mas, a vistoria para efeito de depreciação, ah ... a idade do 

imóvel, as condições do imóvel, e se chegaram a fazer esse tipo de vistoria ... Não sei ... 

Palavra vereadçira · c·~iW-l:I: É.... eu estou aqui admirada sua coragem de assumir uma 

diretoria de departamento, tão complexo, em plena pandemia, com toda a complexidade que 

a educação vivia naquele momento, né? Imagino que, estou com as duas leis aqui de ... 

licitação e contratos ... e elas são assustadoras, né? São ... Por mais experiência que temos 

aqui no legislativo, elas assustam muito. A Lei 8666 é uma coisa que a gente já conhece, né, 

de muito tempo, mas, a Lei 14133 é de abril do ano passado, então, você já estava no cargo 

quando ela foi sancionada e, enfim, é .... eu imagino que o departamento na secretaria da 

educação seja bem estruturado para garantir, né, assim, que você tivesse ali, é .... segurança 

de assumir um cargo como esse. Eu queria entender um pouquinho como é o dia a dia desse 

departamento, em se tratando de tempo de pandemia, né, que as escolas tiveram aí suas 

dificuldades, mas tiveram compras também de materiais que nunca antes tinham sido 

adquiridos pela educação, né, e nós tivemos também algumas ATAS que foram aproveitadas 

no ano passado e alguns editais que foram aproveitados de momentos anteriores e as 
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escolas ... é ... acabaram recebendo materiais que já tinham sido comprados, né, já tinham 

garantia ali da ... da possibilidade de serem adquiridos. E ai eu queria entender um pouquinho 

como é esse dia a dia, para gente falar especificamente dos prédios, né, eu queria entender a 

dimensão desse departamento, quantas pessoas, como é a divisão, né ... como você se sentiu 

segura para assumir essa direção aí? É, na verdade, como eu disse ... segura, 100% 

segura ... a professora me fez o convite ... eu vou .... não me senti! Mas que realmente eu 

tive um respaldo muito grande, ajuda da minha equipe foi muito grande, muito valiosa. 

De todas as divisões, não só da licitação. É .... recebi sim, uma gestão com alguns ... 

com muitas dificuldades, alguns problemas foram aprendendo a resolver, fui... 

aprendendo com a equipe, buscando informações, buscando ajuda de outras 

secretarias, é ... outros diretores de departamento de outras secretarias sempre me 

apoiaram, me ajudaram, é ... referente às compras que nós fizemos ano passado, na 

realidade, é ... por exemplo, uma compra que me chamou muito a atenção foi a compra 

dos materiais esportivos. Só que essa compra, ela é referente a 2020, então, quer dizer, 

ela é uma compra que já vinha, ela teria que acontecer porque já estava no processo, 

não teria como dizer, simplesmente, "não, não vamos comprar". Tinha que ser feita a 

compra, né? Era uma ATA, eram contratos, teriam que ser cumpridos. E ATA 

minimamente os 25% teria que ser adquirida, né, assim como o contrato também tem 

que ser adquirido. A divisão de compras, atualmente, nós contamos com 12 pessoas. 

Eu tenho um diretor de divisão, tenho duas chefes de seção e tenho os demais 

servidores, dentro da seção de compras, desculpa, divisão. Eu estive lá na secretaria, o 

vereador Serginho também esteve comigo. Eu estive no final de agosto do ano passado e na 

ocasião, nós ouvimos, não só da secretária da educação, o Clóvis, o Cláudio, André .... mas, 

também o secretário de finanças de que a secretaria, né, de que a prefeitura é .... faria a 

compra de imóveis. Na ocasião era a Casa Verde, que não foi desapropriada, o Damásio e a 

Staff. E daí, na conversa, surgiu o prédio da Guedes de Azevedo. É .... isso foi em agosto. Eu 

queria entender se em agosto, o seu departamento foi acionado para participar do processo 

de compra. Não, não foi. Nenhum outro momento? Divisão de Compras não participou em 

nada dessas aquisições. Em nenhum momento, só das visitas e aí não foi falado .... Divisão 

de Compras nem na visita! Nenhum deles. Ninguém da equipe de compras visitou os 

prédios. Mas você foi, né? Sim, eu fui, mas ... é .... como acompanhante da secretária, a 

convite dela, em alguns prédios que não seriam destinados ao departamento. 

Especificamente, com olhos para compra, eu fui na garagem e no almoxarifado. E em 

nenhum momento você entendeu que isso seria algo que devesse ser tratado no seu 
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departamento? Não! Não, não, eu acho que não seria procedimento da minha parte, 

mesmo sendo diretora de departamento, essa decisão não caberia a mim. Eu acho que 

a divisão de compras e licitações não é responsável por compras de prédios da 

secretaria, a não ser que fosse chamamento público, aí é outra modalidade, uma outra 

forma. Em nenhum momento foi passado chamamento público. Mas você jamais 

imaginou que devesse ser feita chamamento público ou licitação para compra de imóveis? 

Mesmo que eu imaginasse, vereadora, não caberia a mim essa decisão. Mas como 

diretora, participando das visitas, não te chamou a atenção isso? Não! As compras todas da 

Secretaria da Educação passam por seu departamento, não passam? As compras, sim, de 

materiais, de bens de consumo, sim. Os imóveis .... Os imóveis não passaram, assim 

como já não passavam, né, nas gestões anteriores, nunca passou pela divisão de 

compras. É .... é ..... só estou comentando, porque acho bastante interessante que não tivesse 

despertado, né, dentro do seu departamento, a situação de abrir um processo dentro do 

departamento, ou não, para essas compras, já que são compras. São compras, o processo é 

de compra, todos os processos que nós temos aqui, eles começam como compras. Quando 

nós estivemos na secretaria em agosto, eram compras, então, é assim, compras! Tem um 

departamento na Secretaria da Educação para cuidar disso. Então, para gente ... é algo 

assim, que ... , né? Não passar por esse departamento é .... essa situação ... é .... algo que para 

gente é surpresa, eu acho que a Secretaria da Educação é bem estruturada, eu acho que tem 

profissionais ali que podem colaborar e muito em tudo. Aí, de repente ... Se for consultado, 

vereadora, se for passado a demanda, com certeza, eu tenho a equipe que com certeza 

faria e muito bem feito, mas não foi o caso, não foi passado para eles. E isso foi uma 

coisa que com certeza eu não poderia exigir. Não, nem acho que é o caso de você exigir, 

imagina! Eu acho que, mas eu acho assim, quem tem um olhar detalhado para Lei 8666 e Lei 

14133, é o departamento de compras, então é só isso que me chama atenção. Como nós 

tivemos lá uma conversa e a conversa era compra, a conversa era vir pra Câmara, ter 

autorização legislativa. É .... eu acho que ... a Secretaria tem que começar a se atentar para 

esse tipo de situação, porque compra é compra. Não importa se é imóvel, se é móvel, se é .... 

o que é material, eu acho que tem um departamento estruturado e que ... deve participar de 

todas essas situações. É uma colocação, eu não acho que devesse partir do departamento 

essa ... essa iniciativa de participação, acho que é um processo, né, eu só acho que os 

processos têm que começar a ter entrada no departamento quando passa por compra, né? É 

isso .... Presidente, eram só essas considerações! Palavra v~~a,d_ó;: !:.asila: Júlia, eu tenho um 

questionamento aqui, uma dúvida na verdade! Você conhece o imóvel da rua São Luiz, na 
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Vila Cardia? Sim, conheço. E para que que ele está sendo utilizado? Ele está, está em fase 

final de adequação para ser feito um berçário, né, o estudo está sendo feito para isso, 

para abrigar o berçário do Pinóquio, que ali é uma escola bem próxima e que já está 

bem saturada. Só o berçário do Pinóquio? Ali abriga um berçário, do Pinóquio. Como 

diretora de departamento, você não observou que não tinha laudo de vistoria nos processos 

de desapropriação? Vereador, na verdade, eu não participei ativamente acompanhando 

os processos é .... vendo toda a tramitação deles. Não acompanhei! Não acompanhei! 

Isso foi muito diretamente, volto a dizer, com os assessores... é.... é gabinete da 

se e retá ri a . //////// Ili li /li li l li /li l li l /li /li li li /li /li Ili li /li li /li Ili l /li /li /li li li Ili I Ili I / Ili li/ Ili li li /li l li Ili Ili Ili li li li li li Ili li Ili li 
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ANDRÉ GUTIERREZ BOICENCO 

Assessor de Infraestrutura e 
Gestão Tecnológica - Secretaria 
Municipal de Educação 

Em suas declarações iniciais assim se expressou: Primeiramente bom dia a todos, meu nome 

é André, como foi já anunciado, eu sou assessor da secretária da educação, assessor de 

gabinete dela, e eu trabalho diariamente fazendo a triagem de processos que chegam, 

geralmente com pedidos, seja da Câmara, da Procuradoria, órgãos externos, Promotoria de 

Justiça, Juizado de Infância, Conselho Tutelar, e geralmente esses processos passam por mim. 

Então eu tento fazer uma busca das melhores respostas para apresentação aos órgãos, seja 

interno ou externo. Palavra :(~fe~aõu~i9Jqí: Doutor, o senhor que o orientava juridicamente a 

secretária? Olha, orientação, a orientação jurídica da secretaria é feita pela Procuradoria 

Municipal, eu auxílio com o meu conhecimento jurídico para dar encaminhamento, mas 

eu não emito parecer. É informal, então, eu posso dizer assim ... Não diria informal, eu 

contribuo com a minha experiência para falar: "isso daqui é assunto que tem que passar 

pela procuradoria", entendeu, o posicionamento que nos serve juridicamente é o da 

procuradoria. A secretária ... o Doutor Maurício Porto esteve aqui e ele disse que os processos 

começaram como compra e venda e finalizaram por desapropriação. Ele disse para gente que 

não havia individualização naqueles determinados imóveis. O Doutor Daniel Barreto esteve 

aqui e ao ser questionado sobre o procedimento, ele falou "eu faria por compra e venda". O 
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senhor sabe dizer se a secretária, durante esse período, ela sabia diferença de um processo 

de desapropriação para um processo de compra e venda? Olha, no início dos processos 

isso nem foi questionado. À medida que os processos foram caminhando, e aí como eu 

digo, foram bater na procuradoria, aí veio a orientação do formato jurídico a ser seguido 

de desapropriação. Mas não, ela não tinha conhecimento, porque é um conhecimento 

técnico do jurídico. Ela não sabia porque o .... jurídico chegou a se manifestar algumas vezes 

é ... que faltavam informações, que faltavam documentos, inclusive, tem até um despacho, eu 

não sei se foi o senhor que fez ou se foi ela, um despacho bem ríspido e cobrando o procurador 

Doutor Maurício que ele estaria com aquele processo desde o início, acho que é três ou quatro 

meses, e que até então não tinha sido resolvido aonde ele responde que graças ao não com 

essas palavras, mas acho que o senhor vai lembrar, mas ele disse que graças à atuação da 

procuradoria, evitou o desperdício de dinheiro público ou adquirir um imóvel, na Staff no caso, 

que não poderia ser criada uma escola. Esse despacho, o senhor chegou a participar? Foi o 

senhor que escreveu ou foi a secretária? Eu não me recordo é .... , perfeitamente, desse 

despacho. Eu vou pedir para minha assessoria, por favor, pegar o processo da Staff. O senhor 

sabe como é que foi feita a indicação desses imóveis? Quem que escolheu os imóveis que 

foram adquiridos? Como a minha atuação no dia a dia não esbarrou, não ... eu não contribuí 

diretamente com isso, eu vou te dizer pelo que eu ouvi do ambiente, é mais por ouvir 

falar, porque eu divido o meu dia a dia com o Clóvis, o outro assessor. As pesquisas, 

pelo que eu entendi lá do ambiente, elas eram levantadas tanto pelo Cláudio Kadihara, 

como pela Júlia, que acabou de depor. A Júlia, ela fazia pesquisa também, né? Pelo que eu 

entendi, sim, mas é o que eu estou te dizendo, é por ouvir falar, porque eu não participei 

diretamente disso. Nós temos a o decreto 201 que trata dos crimes de responsabilidade, acho 

que no artigo 1 ° inciso 11, ele trata como crime de responsabilidade a aquisição de imóveis 

sem respeitar a licitação ou concorrência nos casos que a lei exige. Isso ai pode caracterizar, 

em tese, dependendo do que for comprovado, um crime de responsabilidade. A secretária tinha 

noção disso ou ela não ... o papel dela foi somente indicar os imóveis sem saber se era compra 

e venda, se era desapropriação, ela não teve essa ciência na diferença entre um e outco? 

Posso responder? Por favor. Olha, todas as orientações elas partiram da procuradoria 

Municipal para a secretaria e aí você tem que ver a ordem que ocorreram dentro do 

processo, né, então, a partir das orientações da Procuradoria Municipal, do Jurídico 

Municipal, é que tudo foi tomando o corpo, mas até ali ela não tinha orientação certa 

disso ou daquilo. Ela não tinha orientação correta, certa, é crime, não é ..... Se podia ser a 

desapropriação, se compra e venda .... Exatamente, porque como eu disse, a orientação ela 
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tem que partir da procuradoria a gente só se firma na orientação da procuradoria. 

Entendi. O senhor chegou a orientar, é, teve uma reunião no gabinete com a Secretaria da 

Educação, Procuradoria Jurídica, para alinhar ali alguns entraves, porque o jurídico estava 

cobrando bastante a individualização do imóvel, por quê que deveria ser naquele local. E no 

dia 26 de novembro teve uma reunião na procuradoria, aonde foi, acho que acertada esses 

detalhes. O senhor participou dessa reunião? Olha, eu me lembro de ter participado de uma 

reunião, mas eu não sei se foi essa. Essa reunião que o senhor participou o que foi tratado? 

Eu participei de uma reunião com o Doutor Porto e o Doutor Daniel, acho que o diretor 

da PPI, justamente para eles falarem das orientações que eles tinham colocado em um 

processo especifico que o Doutor Porto criou, né, para que a gente então instruísse os 

processos para enviá-los para lá seguindo aquele roteiro que o jurídico estava ditando. 

Eles chegaram a cobrar a questão da individualização explicando porque que deveria ser 

aquele móvel, não poderia ser outro? Isso foi mencionado, foi explicado, foi conversado e 

ali se dirimiu, pelo menos é o que eu tinha entendido daquela reunião. Você entende na 

sua função que a individualização daqueles imóveis, que aqueles imóveis são específicos e 

não poderia ter sido outros imóveis, por exemplo, que a secretaria da educação tinha que ser 

naquele móvel e não em outro? Novamente, eu não participei do levantamento, né, então 

eu acredito que diante do espectro da amostragem que foi levantada eram as melhores 

opções, mas, novamente, eu não participei diretamente da busca, então não posso 

simplesmente cravar. O senhor não participou da busca, né, foi o Cláudio quem indicou, o 

Clóvis, tal, mas na hora que o processo chega até o senhor, não haveria uma necessidade de 

uma justificativa ali, individualizando o imóvel? Eu imaginei que isso tivesse sido feito. Que 

estaria feito ... É, dos moldes em que estavam todos os processos, certo? Foi o que eu 

imaginei. E no caso da Staff, por exemplo, tem a primeira justificativa, que é uma justificativa 

genérica, inclusive, até o CTRL +C, CTRL +V com outros processos, porque nós temos três 

processos: dois com a justificativa igual, igualzinho, e o terceiro que só muda um parágrafo na 

verdade. Então, o processo da Staff, se inicia com essa justificativa genérica que o .... genérica 

que estou atribuindo, tá, não estou ... na minha concepção. Aí durante todo o trâmite. do 

processo porque, era compra e venda para escola, depois muda não é mais escola, é 

Secretaria da Educação por causa do posto, aí da secretaria ao invés de compra e venda vira 

desapropriação e no fina, depois de todos os pareceres jurídicos, é juntado uma justificativa 

dizendo que ali deveria ser aquele imóvel para inclusão do Napem e da frota da Secretaria da 

Educação. O senhor lembra dessa justificativa? Não me lembro não. Então o primeiro 

documento, eu já vou voltar, vou mostrar para o senhor o primeiro documento. Se o senhor 
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puder só citar as folhas do processo, tem.... Vereador? Este primeiro despacho, 

provavelmente fui eu que fiz. O senhor pode ler só ... pelo menos as 3, 4 primeiras linhas para 

gente identificar o documento? Do começo ou do fim? Do primeiro parágrafo. "Uma vez que 

o trâmite processual destes autos iniciou no dia 15n de 2021 e que até a presente data 

ainda há dúvida do doutor procurador Maurício Pontes Porto sobre a necessidade sobre 

os fundamentos e justificativas da aquisição passa a ser importante evidenciar os 

seguintes fatos". Perfeito, só para identificar. Então esse documento foi o senhor que fez? 

Provavelmente sim. Thiago, pega para mim, fazendo favor, o processo de novo! Só um 

detalhe, vereador, quando eu digo provavelmente sim, é que só vou ter certeza olhando 

os meus arquivos. Mas, pelo modo da redação, imagino que fui eu sim. Folhas 125 ... 126 .. . 

Folha 125, 125 verso e folha 126. Essa justificativa quem que fez ela? Foi o senhor, ou .. . 

Vereador, a justificativa eu não me recordo de ter feito nenhuma delas. Então, não 

reconheço esse documento como meu. O senhor não escreveu esse documento? Não. O 

senhor sabe na secretaria da educação quem que teria a experiência, a expertise, ou cargo, 

para fazer esse tipo de documento? Eu imagino que foi a própria secretária quem fez. 

Perfeito, por enquanto estou satisfeito. Palavra ~Qfí! FCiiii1nt É .... para nós aqui da 

Câmara, nós temos assim, a imagem, de que você é uma pessoa de extrema confiança da 

secretária e não acho que é dessa secretária, acho que vem de outras gestões, né? Há quanto 

tempo você assessora na secretaria de educação? Eu entrei como assessor no governo 

passado. É, no início do ano 2017, então no início da gestão, para fazer a mesma função 

para a professora lzabel Cristina Miziara. Nós aqui imaginávamos que o senhor era o jurídico 

da secretaria da educação, é essa imagem que nós temos. Assim, tudo que é relacionado ao 

jurídico é o André. Então, a gente se ampara muito no que vem da secretaria porque a gente 

sabe que é você que está cuidando. No caso específico de desapropriações, o senhor já deve, 

já participou de quantos processos de desapropriação nesse tempo em que você está na 

Secretaria? Olha, houveram processos no governo Gazzetta, nesses eu participei menos 

ainda, porquê como disse, acaba vindo para mim processo do dia a dia e eu não estava 

tão afeito às atividades de decisão, as decisões propriamente do gabinete quando a 

professora lzabel Miziara estava na Secretaria. Essa nova gestão, eu fui chamado a 

participar mais, conversas, então, como eu disse, eu fico o dia mergulhado em 

processos. Então, eu tenho que dar andamento ao que vem e tentar achar as melhores 

respostas para aquilo que é solicitado. É, nem sempre estou decidindo os rumos da 

Secretaria da Educação. Participo de reuniões nesse sentido, sim, nessa gestão mais do 

que na outra que era muito difícil eu participar. Você não sente falta de ser estabelecido um 
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processo dentro da Secretaria da Educação, que tivesse lá um parecer jurídico da própria 

Secretaria da Educação? Então, eu estou dizendo isso, porque o que nós vimos aqui dos 

pareceres jurídicos da própria Procuradoria, é uma coisa assim ... "não, se nós formos 

provocados a gente responde, que a gente sabe que é o papel da Procuradoria, mas a gente 

responde até o momento em que a gente pega o processo. Depois a gente não pega mais, a 

gente não opina mais". Eu sinto falta de ter alguém no final do processo, dentro da Secretaria, 

por exemplo, que valide o final do processo, né, então assim, quando a gente escuta da 

Procuradoria Jurídica da Prefeitura, então, olha, chegou lá no final, para gente fazer o texto do 

Decreto. E aí, quem que finalizou esse processo no Jurídico? Não, foi a Secretaria da 

Educação. Quem da Secretaria da Educação decidiu, só o gestor? Qual o amparo que ele tem? 

É um amparo lá do início do processo? Isso, sabe, é para mim, ele expressa uma fragilidade 

muito grande no processo, é a impressão que eu tenho. Sinto falta, nesse momento, da 

Secretaria da Educação ter um jurídico, né, eu acho que é bem estruturada a Secretaria, mas 

eu acho que um Jurídico ali, em se tratando de uma Secretaria que tem 25% do orçamento da 

Prefeitura, deveria ter ali um Jurídico respaldando. Quando a gente ouve aqui a Júlia falando: 

"não, mas imóveis não passa no departamento de compras". Como não passa no departamento 

de compras, se é compra, tem que passar no departamento de compras, né? Então eu não sei, 

mas a impressão que eu tenho é que você ampara, assessora a secretária, mas não é um 

processo estabelecido e aí toda a responsabilidade passa a ser da Secretária, no meu ponto 

de vista, né? É .... o Jurídico disse que não é dele, você assessora e não é seu, então ... queria 

que você me falasse a respeito disso, você já esteve no governo passado, teve 

desapropriações, você opinou, opinou mais, opinou menos, disse que menos ... mas, eu acho 

que existe uma fragilidade dentro da Secretaria e eu queria ouvir um pouquinho de você. Isso 

me parece que aí é uma revisão de organograma, né? Talvez a prefeitura repensar o 

organograma. Eu já ouvi pelos corredores aí que várias secretarias se interessam em ter 

um Jurídico próprio. Não seria algo só para Educação. Mas eu não sei a quantas anda 

essa discussão internamente, né? É .... eu acredito que um procedimento bem marcado, 

que não trouxesse dúvidas e que servisse como um roteiro ... iria ser melhor mesmo. Não 

vejo problema, mas do jeito que está, no anteparo jurídico, tem que ser a procuradoria, 

na atual composição que temos dentro da prefeitura. É .... o senhor disse que participou 

pouco, né, dos processos? Você participou além do que nós temos no processo? Você opinou, 

você participou de visitas .... na reunião que tivemos lá na Secretaria, lá em agosto, o senhor 

participou, então você sabia do interesse da Secretaria em estar comprando, na época era 

compra, ia passar na Câmara, né, essa mudança de instrumento para desapropriação, o quanto 
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você participou disso, André? Olha .... visitas eu me lembro apenas de ter participado de 

duas visitas, em que a Prefeita também foi. Uma foi o imóvel da Staff e a outra um imóvel 

que era da Casa Verde. Só essas duas visitas. É .... que mais que eu participei? Eu acho 

que em algumas reuniões, né, mas eu não vou me recordar exatamente para te dizer, 

reunião A, 8, C, realizada no dia .... Y, Z .... não sei te dizer, teria que levantar, olhar, mas 

assim, é .... visitas também marcadas foram só essas duas. Eu não participo para além 

das reuniões, eu não participo .... Alguém está com problema lá no processo? Leva para 

mim e fala: "olha, isso aqui não sei qual andamento dar, o que você me diz, o que você 

acha? Quem deve passar? Na mão de quem deve passar? Quem deve passar? Quem 

deve opinar?" É isso, minha rotina é essa. Posso abusar? Fazer uma pergunta? Não é do 

seu departamento, não tem nada a ver, mas como a Júlia acabou de sair daqui eu estou 

assim .... extremamente .... como é que eu vou dizer? Chocada com algumas coisas .... sabe? 

Como é que alguém assume a diretoria de um departamento de compras sem nunca ter feito 

compras? Quem era o diretor na gestão passada? Eu acho que o último diretor ... eu acho 

que foi a Valderez. Desculpa a pausa dramática, é que eu estou tentando lembrar, porque 

teve mudança também no setor de compras, né, que era o Luciano e o Luciano já ocupou 

esse cargo. O Luciano hoje está nas Finanças e a Valderez está na SEPLAN. Mas eu creio 

que a última pessoa que ocupou o cargo que hoje a Júlia ocupa foi a Valderez. Palavra 

vereador Sérgiq 1;3r!Jrn: Algumas pessoas que vieram depor disseram ... que tinha uma comissão 

que foi criada pela Educação para as visitas. Ai no caso, como o senhor acabou de dizer, foi 

em duas visitas. Você fazia parte dessa comissão ou não? Assim, poderia dizer que você fazia 

parte? Olha, eu não tenho notícia de uma comissão formal. Eu imagino que eles se 

referiram a um grupo de pessoas que intitulado como comissão, mas de maneira 

informal. O que eu estou querendo dizer: é, não tem uma portaria criando esse grupo, 

certo, é .... novamente, eu me recordo de .... é .... esse assunto de aquisições, passarem 

pela secretária, passarem pelo Clóvis, outro assessor, passarem pela Júlia, passarem 

pelo Cláudio Kadihara, esporadicamente por mim, em razão de trâmite processual. É isso 

que eu me recordo. É .... eu sei que sempre quando visitava a Secretaria da Educação, via 

você ali num canto, que não era dividido o espaço, mas todos viam todos, né, e numa conversa 

que eu tive com você lá na Staff, a .... no prédio, eu percebi assim, que você estava num lugar 

reservado e você verbalizou para mim, que a forma que estava acontecendo ali, até .... dava 

para você ler melhor e mais tranquilo as coisas, né? É .... o que eu quero dizer com isso? 

Naquele dia, eu saí assim, satisfeito de lá, né, em saber que você é .... ter mudado o local. .. 

você conseguiu ali ter um espaço sabendo que as leituras precisam de uma atenção e tudo 
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mais, né? É que a gente vai ouvindo muitas coisas a respeito das demandas, das propriedades, 

das visitas, e tudo mais, né? É .... agora, minha colocação não é nem como pergunta, minha 

pergunta é mais no sentido se você se considerava como comissão, né, como você disse que 

não tinha nada formalmente, acredito que quando ia fazer as visitas, pegaria .... Pegava ali uma 

turminha e fazia ali as visitas e tudo mais, né? É que você tem os trabalhos do dia a dia e 

tem prazos para muitas respostas. Então, não .... eu sempre era prejudicado nesse 

quesito. Eu não consigo sair da minha mesa facilmente. Sempre tenho muito prazo com 

isso, tá, pra lidar todo dia. É .... isso abala todo mundo, isso atinge todo mundo, que está 

lá dentro, porque a gente tem que responder muitas coisas todos os dias, né? Mas como 

eu disse, eu não me eximo de nada. Participei? Participei, mas eu .... eu participei da 

maneira que pude contribuir ao tempo que as demandas se apresentava, era só isso. OK, 

é só isso presidente. Palavra ve.r~adçr i~fiijg5: Doutor André, onde os processos foram 

iniciados? No gabinete da Prefeitura ou na Secretaria da Educação? Isso eu não tenho 

certeza para te dar. O senhor conhece Daniel de Freitas, assessor de gabinete da Prefeita? 

Só pelo trato diário na Prefeitura. Chegou a participar de alguma reunião desse assunto com 

ele? Não me recordo .... Eu preciso perguntar, faz parte, mas o senhor sabe a diferença entre 

a desapropriação ... a diferença técnica ... entre desapropriação e compra e venda? Imagino 

que sim. O senhor chegou a orientar a secretária Kobayashi ou ela lhe pediu em algum 

momento que o senhor orientasse, como seria feito uma desapropriação, como seria feita uma 

compra e venda? Olha, que eu me recordo, quando surgiu o assunto de aquisição, eu 

disse a ela que isso já tinha ocorrido na gestão passada, né ... Através de que forma na 

gestão passada? Como eu disse, eu não tinha participado diretamente, eu não me 

recordava. Eu falei: "olha, isso já aconteceu na gestão passada". É só seguir o roteiro 

das aquisições anteriores. Busca os processos, veja os formatos, e .... busca orientação 

no Jurídico, é isso que me recordo. O senhor não chegou a passar para ela: "olha, 

desapropriação, utilidade pública, é desse jeito.... compra e venda tem que passar pela 

Câmara ... ". O senhor não chegou a orientá-la, esclarecer. ... Eu fui ter a ciência de que foram 

feitas é .... desapropriações .... e como foram feitas, quando chegaram os processos que 

a gente levantou da gestão passada, e aí. ... o que eu falei para ela: "olha, você tem que 

apresentar isso ao Jurídico para que ele possa colocar os requisitos nele. E você segue 

o que for estabelecido". Depois da indicação dos imóveis ou foi durante o período da 

indicação? Olha, a indicação dos imóveis foram acontecendo ao mesmo passo que se 

buscava dar .... andamento .... no .... no formato, né? Porque na prefeitura, se você deixar 

para fazer cada etapa até exaurir, você vai perder tempo. A gente vai tentando correr em 
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várias frentes para ganhar tempo. Mas, voltando aquele assunto do Doutor Maurício, ele 

falou que os processos começaram como compra e venda e depois terminaram como 

desapropriação. É .... o senhor chegou a orientar a secretária a diferença de um e de outro e o 

que seria necessário ou ela participou de todo esse processo sem saber a diferença do que é 

um e o que é o outro? Olha, desde o princípio, eu digo .... que eu imagino que os atos 

processuais já tinham sido dado início antes mesmo de passar por mim, tá, é .... então, 

quando passa por mim, eu aviso a ela "olha,já tem um caso recente, um formato recente 

utilizado, vamos levantar e seguir". Ali eu conversei com ela, sobre as diferenças. Só 

que a decisão, o formato técnico, ia caber obviamente à Procuradoria. Então foi feita a 

consulta e a gente aguardou a orientação. Mas a Procuradoria, pelo que nós vimos nos 

documentos e depoimentos, ela orientou de outra forma. A Procuradoria orientou que deveria 

ser feito desde o início uma desapropriação, porém, estava sendo feito uma compra e venda, 

mas faltou a individualização dos imóveis, daquele determinado imóvel. Doutor Maurício Porto 

e Doutor Daniel foi bem claro nesse sentido, que a orientação .... Foi muito claro que o Executivo 

não seguiu orientação do Jurídico. Então, se não seguiu orientação do Doutor Maurício, se não 

seguiu orientação do Doutor Daniel Barreto, Diretor da PPI, quem que a secretária se orientou? 

Ela seguiu orientação de quem? Vereador, eu estou entendendo que ela seguiu orientação 

ao fazer a desapropriação. Mas quem que orientou ela? Porque o jurídico diz que não foi 

dessa forma, que o que fizeram não foi orientação do jurídico. Quem que orientou ela que 

deveria fazer essa forma de aquisição? Ou melhor? Acho que é mais direto, porque .... senão 

fica muito aberto. O senhor orientou ela que deveria ser feito por compra e venda ou 

desapropriação? Novamente, a conversa que eu tive com ela, foi para expor o que já tinha 

ocorrido e que a gente tinha um caminho seguro a seguir, a trilhar, que era esse, das 

últimas aquisições, das aquisições mais recentes. Que foi através de compra e venda ou 

desapropriação? O governo Gazzetta fez desapropriação. Desapropriação! Agora, eu até o 

presente momento, eu estou entendendo que a gente seguiu orientação do Jurídico, 

porque teve um processo aberto pelo Doutor Maurício Porto, em que ele coloca lá, que 

a gente deve fazer a desapropriação, dá todo o roteiro, todo o rol de documentos que ele 

exige e a gente seguiu aqui. O senhor acha normal no processo de desapropriação vir 

proposta de compra e venda? De imobiliária? Isso só se justifica pela ignorância dos dois 

formatos, né? É o que eu imagino. Ignorância o senhor diz por parte do Executivo ou por 

parte de quem está oferecendo? De quem apresentou o orçamento. Então da imobiliária? É, 

por não saber a diferença. E aí, quando se faz uma contraproposta de compra e venda, seria 

também atribuído a ignorância também a quem fez a contraproposta? Acredito que sim. Estou 
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satisfeito. Con_~i!ier~çQ~&fll1àis.i9Jfop'.9.eot!j: Bom, eu queria só agradecer a oportunidade 

de estar aqui e falar sobre o que aconteceu, eu acho muito importante esse momento de 

dar explicações, todos somos servidores públicos, né, aí vir aqui à Casa do Povo, falar 

sobre o que aconteceu, que é muito importante, está bom? Então, só agradecer a 

oportunidade e o momento que eu tive aqui contigo, com vocês! Palavra vereador refator: 

Só agradecer também, eu conheço o Doutor André, uma pessoa que é muito dedicada, muito 

estudiosa, e .... agradecer a participação. Não é fácil sentar aí, a gente pode até estar 

acostumado na área jurídica com audiência, mas .... mas .... tem que acontecer, a gente tem 

que desvendar, a gente tem que perseguir .... ah .... em momento algum aqui, ontem mesmo na 

participação que eu tive aqui na tribuna, eu fiz uma sugestão para tentar, pela PEC que foi 

votada ontem, que os processos judicializados, enfim .... , todos aqui na Comissão, a intenção 

nossa não é .... nós já ouvimos o senhor, acho que é a vigésima quinta pessoa que escutamos, 

nós vamos fechar, até agora por exemplo, com 36 depoimentos! Algumas pessoas sentam aqui 

e eu percebo, é uma opinião minha, não vou estender aos demais, que senta aqui e já vem 

com aquele discurso redondinho, e aí não contribui, né, às vezes passa. Só agradecer, muito 

obrigado d autor. li li li li li Ili Ili //I /I //I /Ili/ Ili Ili/// li Ili //I //I /I //I /I Ili /I //I /I //I /I /I Ili Ili Ili li Ili Ili li Ili/// Ili// li /I /I /I ///I //I Ili li 
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CLAUDIO KADIHARA 

Agente de Administração na Gestão 
de Finanças - Secretaria Municipal de 
Educação de Bauru 

Preliminarmente disse que trabalha na Prefeitura Municipal desde o ano de 2004 na 

secretaria de finanças, posteriormente transferido para a secretaria de educação, exercendo 

sempre a função na parte administrativa. Iniciada a oitiva, minJfe~fóu:se. ô. vereador relator: O 

depoimento do senhor é um dos mais importantes, junto com o depoimento do Clóvis, porque 

a prefeita disse que os processos tiveram início na secretaria da educação e que ela sempre 

escutou o jurídico. O jurídico veio aqui e deixou bem claro que tanto a educação quanto a 

prefeita, não escutaram o jurídico. A secretária veio aqui e disse que a responsabilidade era 

da prefeita e aí passou que ela tinha total confiança no senhor e no seu Clóvis, deixando a 

entender que eram os senhores que eram responsáveis por tudo. A Júlia veio aqui hoje de 

manhã, não sei se o senhor acompanhou o depoimento dela, dizendo que além dos senhores 

serem os responsáveis por escolherem os imóveis, os senhores negociavam, os senhores 

fazias as vistorias, e indicavam ainda para a secretária os melhores imóveis e a necessidade 

de aquisição. Nós já ouvimos vinte e cinco pessoas e a maioria dessas pessoas, quase a 

totalidade, atribuem a responsabilidade, tudo o que aconteceu, não estou falando se é certo 

ou se está errado, mas do processo, em especial ao senhor e ao senhor Clóvis. Eu queria 
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saber o seguinte: "conta para a gente como é que aconteceu isso aí, como é que começou 

sua participação, o que o senhor fazia, que mês que o senhor teve noção que tinha que 

adquirir imóveis, como aconteceu esse processo? Como meu próprio cargo fala, eu 

trabalho na gestão de finanças, essa questão foi me passada pela secretária, de 

procurar imóveis com a finalidade de escola, isso provavelmente em junho ou julho, 

onde comecei a fazer as consultas via internet, que é o meio hoje mais prático e mais 

rápido de entrar em contato e de saber da existência de imóveis disponíveis, seja ele 

qual for a forma, de desapropriação ou compra, em princípio só para escola. Ela passou 

alguma característica, bairro, ou não, ela só deixou em aberto? Não, finalidade só escola. 

Qual foi a primeira que o senhor achou, que encontrou? A Staff, prédio da Staff. Que site 

que o senhor procurou? Top Imóveis. Porquê? Como eu disse, internet me disponibilizou 

e eu consultei várias imobiliárias, não só a Top, mas é aquela que me apresentou como 

uma escola na região do Parque Vista Alegre, com estrutura de escola, nos interessou 

pelo fato de antigamente ser uma escola. O senhor viu vários sites? O que te chamou a 

atenção para o senhor entrar em contato com essa imobiliária? Como te disse, estava 

descrito como sendo um prédio de uma antiga escola, com estrutura de escola, no 

Parque Vista Alegre. Como estava nesse site? O senhor consultou isso dai de dentro da 

secretaria? Dentro da secretaria, via site. O que estava escrito no site da Top Imóveis? Um 

prédio com estrutura de escola, sendo vendido, sem foto nenhuma, no bairro Parque 

Vista Alegre. Estava escrito "prédio com estrutura de escola"? Sim. E aí chamou a atenção 

para o senhor ir atrás? Perfeito, por ser a finalidade da busca uma estrutura de escola. O 

senhor viu em algum outro site, algumas outras escolas também, ou não, só nesse momento? 

Com essa descrição não tinha. Qual era a descrição? Que finalidade escola. O que estava 

escrito exatamente no site? Exatamente eu não vou lembrar porque já fazem quase um 

ano já. Mas foi declarado estrutura de escola. Sabe porquê senhor Cláudio, não é comum 

em site de imobiliária, na verdade eu nunca vi um anúncio; "prédio com estrutura de escola". 

Era mais ou menos assim que estava no site? Mais ou menos assim que estava no site. E 

aí você entrou em contato com a imobiliária ou você falou para a secretária? Eu entrei em 

contato com a imobiliária para saber aonde exatamente ficaria essa escola. E o senhor 

conversou com quem? Com o Fernando da Top Imóveis. Aí eles passaram para o senhor 

qual a escola que era? No site estava escrito preço? Não, preço não me recordo se estava 

passado o preço, provavelmente sim, devia estar colocado, é um site de busca de 

imóveis, mas eu não me recordo agora o preço exatamente. O senhor passou para a 

secretária ou o senhor já se dirigiu direto para a Top? Passei para conhecimento da 
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secretária, que é minha função exatamente direcionar ao que me foi incumbido. Quando 

o senhor passou, o senhor passou só o da Staff ou tinha outras imobiliárias, outros prédios? 

Nesse momento só o da Staff. Chegando na Top o senhor conversou com quem lá, por 

quem o senhor foi atendido? Eu não fui na Top. Eu fui direto no local onde foi marcado o 

encontro, que é na frente do prédio da Staff. E quem estava no prédio? Além do corretor 

Fernando da Top Imóveis, foram comigo o Clóvis e a Júlia foi também, que naquele 

momento era o objetivo. Quando que o senhor foi ter contato com o Paulo Kazuo? Eu não 

tive contato com o Paulo Kazuo, só tive contato já no final das conclusões, que ele 

entrou em contato com relação ao Damásio, mais todo o meu contato foi com o 

Fernando. O senhor sabe o que o Fernando disse aqui para a gente? "Que o seu contato foi 

com o Paulo e que o Paulo que teria repassado para ele ir te procurar". Entrei em contato 

via telefone com a Top e eu cheguei lá e encontrei com o Fernando. Com o Paulo então, 

no começo, o senhor não teve contato nenhum? Nenhum. Quando o senhor chegou lá nesse 

imóvel da Staff, nesse período, nessa semana, o senhor foi visitar alguns outros imóveis 

também? Nessa oportunidade eu consultei o Fernando se existia mais algum imóvel 

com característica de escola que ele possuía e não estava constando no site. Aí existia 

e ele me apresentou o do Damásio, que está como estrutura de escola, mas que não 

estava publicado em site. Porque mudou de escola para Secretaria da Educação? Daí já 

não sei te dizer, porque não é finalidade minha. A minha, era a busca dos prédios. O 

senhor negociava preço? Não. A Júlia acabou de falar que o senhor e o Clóvis negociavam 

preço, que a secretária não negociava. O senhor não negociava então? O preço que está 

negociado nos processos da Staff, Damásio e o da Minas Gerais, que eu participei, o 

resto eu não participei, nenhuma das outras visitas. Nenhum desses aí o senhor negociou 

preço? A negociação é para aproximar ao valor que é feita a avaliação. Mas, se o senhor 

não sabia da avaliação, não tinha sido feita ainda, como é que o senhor sabia que valor podia 

chegar? Então, qualquer tipo de negociação de valor só foi feito após a avaliação. Então 

o senhor negociou preço? Via secretária, com ciência dela, para chegar o mais próximo 

da avaliação. Via secretária, como? Era o senhor quem ofertava? Por isso que foram feitos 

de forma amigável, porque alguns aceitaram o valor da avaliação. Mas então era o 

senhor quem negociava o preço? Era o senhor quem conversava com o Fernando? Não, eu 

fazia a documentação, encaminhava para a secretária assinar e encaminhava para a 

imobiliária. Mas de onde que surgiu o valor, por exemplo, para fazer uma contraproposta? 

Depois que foi feita a avaliação pela Secretaria de Obras. Depois que foi feita a avaliação, 

quem que tinha a ideia do valor, era o senhor ou era a secretária? A secretaria de obras 
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passava o valor e a gente tentava sempre chegar próximo do valor da avaliação da 

secretaria de obras. A gente quem? Eu passava para a secretária e ela tomava ciência 

próximo do valor da avaliação. Quem que indicava o valor para fazer a contraproposta? A 

avaliação era feita em comum acordo com a secretária, a secretária que fazia o valor. 

Quando a secretaria da educação mandava uma carta para a imobiliária, ou para o 

proprietário, fazendo uma proposta mais baixa, era o senhor quem tinha essa ideia do 

número ou era a secretária? Era a secretária, com base no valor da avaliação. Quando é 

que surgiu a intenção de comprar uma garagem para a secretaria da educação? Depois que 

se decidiu que não caberia ali o imóvel para um almoxarifado. A ideia inicial é de que 

ali fosse o almoxarifado da merenda. E aonde? Lá na Minas Gerais. Então primeiro era 

para o almoxarifado? Inicialmente era para ser o almoxarifado. Iria sair então lá do outro 

prédio? Isto. Como é que o senhor chegou ao prédio da Minas Gerais? Como é que vocês 

tiveram a noticia desse prédio? Inicialmente tivemos contato com uma imobiliária, a 

Moraes. Quando que foi isso? Tudo no período de julho, agosto, no máximo. Tivemos 

contato com a Moraes e a Moraes se prontificou de ir lá, fomos lá eu, a secretária e o 

Clóvis, e o mesmo, alegando que não haveria interesse do proprietário, devido ao 

valor, que não me recordo se ele falou ou não falou, mas que ele acabara de ter 

iniciado um processo de locação e não teria interesse em vender naquele momento. 

Por isso, com ele, a gente naquele momento deu a desistência daquele imóvel. 

Posteriormente o Fernando da Top Imóveis ofereceu novamente para a gente, onde eu 

indaguei ele que já tínhamos visto aquele imóvel e o mesmo estava alugado e não 

haveria interesse do proprietário. O Fernando falou que estava à venda por quanto o da 

Minas Gerais? Não me recordo agora se era quatro milhões e novecentos, cinco 

milhões, não me lembro agora. O da Staff, quanto que eles falaram que era o preço? 

Também nessa faixa, quatro milhões, eu não lembro agora exatamente o preço. E quem 

atendeu vocês da Moraes Imobiliária, quem foi com vocês fazer a visita? Lá eu encontrei o 

André. Quanto que o André falou que estava à venda aquele imóvel? Não me recordo se 

ele citou valor. Como que o senhor chegou na Moraes Imobiliária? Via site. E o que estava 

escrito no site? Imóvel na Vila Cardia, se não me engano, prédio na Vila Cardia, acho que 

estava à venda, eu estava procurando imóveis disponíveis para venda. Lembra o preço? 

Estava à venda? Não me recordo o preço, estava à venda. Estou juntando um áudio agora 

no processo, na parte da tarde, aonde o senhor André afirma que foi oferecido para a 

secretária da educação, o senhor estava do lado, pelo valor de quatro milhões e setecentos e 

que poderia chegar a quatro milhões e quinhentos, o senhor não lembra disso? Eu não me 
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recordo disso. O senhor chegou a fazer vistoria dentro do imóvel da Minas Gerais? Naquele 

momento, com ele, não. Depois, com o Fernando, sim. A Secretária entrou junto? Não. A 

secretária chegou a conhecer esse imóvel em algum momento por dentro? Se ela conheceu 

não me recordo de ela ter ido. Quem que orientava pela aquisição do imóvel? A Júlia 

esteve aqui de manhã e disse que a secretária não foi, você está falando que também não 

lembra de ela ter ido. Ela, como Autoridade máxima da secretaria, eu acredito, que ela 

deveria dar o aval para a prefeita para comprar o imóvel, desapropriar, enfim, já que ela não 

foi, quem que orientou a secretária de que ela deveria adquirir aquele imóvel? Foi você, foi o 

Clóvis ou a Júlia? Com base na opinião dos funcionários da secretaria da educação que 

visitaram os imóveis, era repassada a secretária que haveria sim intenção. Vou repetir a 

pergunta: "Quem que repassou informação para a secretária"? Foram os três, o Cláudio, o 

Clóvis e a Júlia. Quantos prédios vocês chegaram a visitar com a intenção de instalar uma 

garagem? Eu só visitei esse. E os demais, quantas visitas foram feitas para garagem? Eu 

só visitei esse, se visitaram mais, eu desconheço. As decisões eram tomadas os três 

juntos, mas as visitas, quando tinham, o senhor não ficava sabendo? O repasse das 

informações das manifestações dos profissionais da educação eram repassadas por 

mim para o Clóvis, em específico, por ser o assessor mais próximo da secretária, eu 

sou um mero agente administrativo, mas ficava a incumbência do Clóvis passar para a 

Secretária junto com a Júlia que ela é diretora de departamento. O senhor ou alguém da 

sua família tem algum parentesco direto ou indireto com o Paulo Kazuo, Fernando Tatemoto, 

secretária Kobayashi? Nenhum. Em alguma vistoria que o senhor participou a prefeita foi? 

Da Staff ela estava junta e da Casa Verde ela estava junta. Quais as vistorias que o senhor 

fez? Quais imóveis? Staff, Damásio, Minas Gerais. Só nesses três. Esses três imóveis foi o 

senhor quem buscou no site também? Eu iniciei a busca e foi o contato primeiro com o 

Fernando da Staff e o Fernando nos apresentou as outras duas, Damásio e Minas 

Gerais. Os outros imóveis, o senhor não foi, mas foi o senhor quem teve notícias também? 

Não fui eu que tive notícias e também não sei como foi chegada a notícia. Houve uma 

vistoria, houve interesse em continuar naquele prédio da Secretaria da Educação? Teve uma 

reunião, não sei se com o engenheiro ou representante do proprietário, para que ele 

fizesse consulta ao proprietário se haveria interesse na venda daquele imóvel, venda 

ou desapropriação, no caso. E o mesmo passou um valor que nos assustou, em torno 

de dezessete a dezenove milhões que o proprietário estava querendo. Então nesse 

momento, o fato do valor, dispensamos a intenção. Quem fez esse contato? Não sei se 

foi a secretária, o Clóvis, a Júlia, não sei. Porque eu só participei porque estava 
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presente lá no momento e me chamaram. Foi muito citada aqui durante a CEI uma 

comissão que era responsável pelas vistorias, quem que era essa comissão? Não existia 

uma comissão, tinham pessoas que estavam incumbidas em procurar, agora a criação 

de uma comissão decisiva, isso nunca existiu. Então não era só o senhor quem fazia essa 

busca de imóveis? Não, o Clóvis e a Júlia também. A Júlia fazia buscas? Eu creio que sim, 

porque os outros imóveis eu não tive nem informação de como chegar. O senhor 

conhece a corretora lvana? Só numa visita que fez na Casa Verde. Quando o senhor foi 

visitar o prédio do Damásio, qual que era a intenção para aquele prédio? Inicialmente era 

para ser uma escola. Alguém chegou a cogitar que naquele lugar tão caro, zona sul, se era 

devidamente necessário fazer uma escola ali naquele lugar? Única informação que chegou 

a mim naquele momento foi que era necessário ter uma escola naquela região devida à 

demanda de alunos daquela região, para tentar atender aquela região que é pouco 

ofertada vaga lá, a única informação que obtive. Chegaram a visitar algum outro imóvel 

naquela localidade? Eu não. Tem ciência se a secretária? Desconheço, e se teve algum 

outro imóvel eu desconheço. "Você vê que interessante. vereadora. precisava naquela 

região. mas até agora o que nós vimos só visitaram o Damásio". O Senhor sabe se o pai ou 

cunhado da prefeita participaram de alguma vistoria? Na minha presença nenhuma. O 

senhor chegou a ter contato com alguma outra imobiliária, ou algum outro corretor, ou só com 

a Top? Não, como citei anteriormente, tive contato com outros corretores, mas nenhum 

dos imóveis atendia o que era o ... foi descartado em decorrência de opções. Quais 

imobiliárias o senhor entrou em contato? A Bolsa, cheguei a conversar com o Robson 

Meca que é o dono da Bolsa, que apresentou dois imóveis para a gente, um no Distrito, 

não sei diferenciar qual deles o I, li ou Ili e outro próximo daqueles tambores de 

abastecimento, ali perto do Cardia, acho que também perto da marginal. E porque não 

interessou esses dois imóveis? Devido ao tamanho, no caso desse, não era um tamanho 

muito grande e o do Distrito Industrial a gent'e se precaveu por que a maioria dos 

prédios na região do Distrito Industrial são concessões ou doações e não haveria 

cabimento a prefeitura comprar um imóvel que foi doado ou concedido para sua 

utilização. Mas é só por esse motivo? Se não fosse esse motivo seria interessante colocar a 

escola lá? Não, o Industrial foi mais para almoxarifado e posteriormente garagem, 
, 

devido ao tamanho dos imóveis. E se não fosse esse problema da concessão, da aquisição 

do terreno, o prédio serviria? Devido a estrutura que lá apresenta poderia ser um imóvel 

interessante que poderia fazer parte do interesse sim. O preço era compatível? O preço, 

não me lembro se chegamos a negociar, porque ele só apresentou. Apresentava o 
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prédio e a gente aguardava a proposta do proprietário de quanto queria, mas nesses 

casos a gente já dispensava por essas questões. Fora a bolsa imobiliária, qual mais o 

senhor entrou em contato? Teve uma outra imobiliária que não me recordo agora qual, 

que a gente foi ver um imóvel ali na região da Independência, atrás do cemitério, mas 

ali também não deu prosseguimento ao imóvel também. Fora a bolsa e essa imobiliária, 

teve mais alguma? A Bolsa imobiliária, essa outra que não me recordo, a Top Imóveis e 

a Moraes, são essas quatros que eu entrei em contato. Da Moraes foi só esse da Minas 

Gerais? Foi só esse também. A Bolsa e essa outra imobiliária que o senhor não lembra o 

nome, foi antes ou depois da Top? Essa que não me recordo o nome foi uma das 

primeiras que a gente foi consultar, eu não me recordo qual imobiliária, agora a Bolsa 

foi concomitante, junto com a Top. A Milene Zamboni, proprietária da Staff, disse que o 

primeiro contato que ela teve foi com um corretor, o senhor sabe dizer quem seria esse 

corretor? Creio eu que deva ser o senhor Fernando. P~untqdo Rel13 vereagor.~ Cliiara: 

Quando houve o início da busca por imóveis, vocês tinham já feito um levantamento de 

necessidades da Secretaria de Educação com relação a imóveis? Era uma diversidade de 

necessidades e pelo que ouvimos aqui, dependendo da necessidade, pessoas diferentes iam 

olhar os imóveis, surpreendentemente a secretária não foi olhar todos os imóveis, nem a 

prefeita, em um investimento bastante volumoso, não estamos falando da desapropriação de 

um imóvel, mas estamos falando da desapropriação de dezesseis imóveis, todas, no mês de 

dezembro, trinta e quatro milhões oitocentos e um mil reais. Teve uma lista de prioridades, 

ou, conforme foram conhecendo os prédios, foram surgindo e despertando os interesses, ah, 

mais aqui não dá para isso, mais dá para aquilo, foi isso que aconteceu? A minha 

participação era mais em buscas, não em finalidades, definir se vai ser para escola, a 

busca era para estrutura de escola, eu fui atrás de imóveis que fossem possíveis ser 

colocados como escolas. Agora a definição se vai virar escola, se vai virar sede, se vai 

virar almoxarifado, vai virar garagem, não coube a mim, eu participava, mas sou um 

mero agente, não sou assessor, não sou diretor, não cabe a mim poder te ajudar a 

esclarecer essas informações. Ainda na vez que você visitou a garagem, você disse .que 

era para o almoxarifado da merenda. Sim, inicialmente foi para almoxarifado da merenda. 

E quando que deixou de ser para o almoxarifado da merenda e passou a ser interessante 

para a garagem? Porque naquele momento, além da merenda ter visitado aquele prédio, 

o pessoal da frota também visitou o prédio e manifestou ali o interesse. E quando que o 

prédio da Staff deixou de ser interessante? Porque quando você visitou era para ser escola 

de ensino fundamental. Sim. Quando deixou de ser interessante para escola de ensino 
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fundamental e passou a ser interessante para a garagem e para NAPEM, e depois acabou 

virando sede da secretaria municipal de educação? Então, essa definição não coube a 

mim, não cabe a mim, porque não participei de reuniões definindo o que iria ficar em 

cada coisa. Como que para alguns imóveis houve uma consulta ao proprietário se haveria 

interesse em vender, como foi o caso da sede da secretaria de educação, que hoje não é 

mais sede, mas continua alugado para a secretaria de educação e não houve, por exemplo, a 

consulta a demais imóveis, como por exemplo onde está a "Gasparzinho" hoje. Porque alguns 

houve consulta do proprietário e outros não? Volto a dizer, eu participei em três 

processos, que são os da Top Imóveis, os demais eu não tive participação efetiva, por 

isso não poderia te esclarecer o porquê não foi feita a consulta. P:ergúntado pelo·relator: 

por que o senhor só participou desses três? Como é que era feita a divisão dos imóveis? 

Como eu disse, eu não sou diretor, não participava de reuniões, várias reuniões que 

eles faziam para essas definições. Mas como é que passavam para o senhor, olha, você 

procura, por exemplo, tantos imóveis, a quantidade, por exemplo, como que ficava a divisão 

disso daí entre o senhor a Júlia e o Clóvis? Eu só procurava, apresentava, se manifestava 

interesse no imóvel dava prosseguimento no processo. Quantos imóveis o senhor 

apresentou? Eu apresentei esses três, Damásio, Staff e Minas Gerais e os demais não 

apresentei porque aquela questão do Distrito Industrial que não haveria interesse em 

dar continuidade. Só seis imóveis então o senhor mostrou? Não, o Fernando mostrou 

alguns também no Distrito Industrial, mesma situação, Distrito Industrial a gente não 

deu prosseguimento. Quantos imóveis o Fernando mostrou para o senhor? Além desses 

três, mais dois. O senhor sabia que ele iria ganhar corretagem nessas vendas? Não. Isso 

não cabe a mim, não me interessa a vida particular dele com a empresa dele, não cabia 

a mim questionamento disso. O senhor não fazia ideia que um corretor de imóveis ganha 

corretagem? Não, a gente sabe pelo conhecimento da vida, agora, se ele ia ganhar e o 

quanto ele ia ganhar e se ele ganhou, isso foge da minha alçada. Mas o que não foge da 

sua alçada, é chegar para ele através do primeiro imóvel e ele apresentar mais quatro ou 

cinco, porque a partir do momento que vai fechando a negociação com a imobiliária, o 

Fernando, a Top e o Kazuo vai ganhando bastante dinheiro. O senhor não chegou a passar 

pela sua cabeça que isso aí poderia ter um proveito econômico grandioso para essa 

imobiliária através da sua indicação? Mas ao mesmo tempo poderia ocorrer que prédios 

dele que dei anda ... , algum desses três não ser concluídos e não ter feito nenhum tipo 

de investimento. Certo, mas o senhor em momento algum imaginou assim, poxa, eu estou 

apresentando aqui a Staff, o Damásio e a Minas Gerais, e a imobiliária vai ter um lucro 
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enorme em cima disso, graças ao meu trabalho, não passou pela sua cabeça isso? Não. O 

senhor não sabe quantos eles ganharam de corretagem? Não. Eu vou falar para o senhor: 

Duzentos e vinte e cinco mil, em cima da Staff, é um cheque que nós ternos a prova, e mais 

cinco por cento em cima da Minas Gerais que é o que eles, pelo menos repassaram para a 

gente, que vai dar aí na faixa de quatrocentos e cinquenta mil reais. Esse acesso de buscas 

imobiliárias foi feito de qual computador? Meu computador. Todos os acessos foram feitos 

do seu computador? Sim. Que mês que foi? Foi a partir de junho que foi começada as 

buscas de imóveis. Quantas imobiliárias o senhor levantou no site, quantas o senhor 

buscou? A Moraes, a Top Imóveis e essa terceira que não me recordo qual é. Corno é 

que o senhor fazia a busca? O senhor colocava no site de buscas no google por exemplo? Eu 

entrava em imobiliárias Bauru, urna a uma, eu entrava e pesquisava. Imobiliárias Bauru? 

Dentro do site de imobiliárias Bauru. Lá elencava várias imobiliárias que existiam em 

Bauru e eu entrava no site para ver se existia algum prédio que tinham características 

para que sejam utilizadas como escola. Quantos dias o senhor fez? O senhor fez essas 

buscas no mesmo dia, ou foram diversos dias? Não, foram diversos dias. Perguntadq pelo 

vereadpr Jo.sll;;J;' Quando era delegado para você fazer as buscas dos imóveis, era delegado 

que se buscassem imóveis para compra? Sim. A forma de aquisição não foi enfatizada. 

Precisávamos comprar um imóvel para que seja utilizada como escolas volantes. O 

senhor sabe o nome completo do André, da Moraes imobiliária? Não. Ele tem aparência de 

origem oriental? Sim, acho que ele é mestiço, não me recordo agora a fisionomia dele 

porque foi muito tempo atrás. O senhor chegou a trocar mensagens com ele via 

WhatsApp? Foi só o contato de agendamento. Ele perguntando se a gente tinha 

interesse naquele imóvel porque ele agendaria naquele momento. Você tem essas 

mensagens? Não, não tenho mais, porque devido a não ter finalizado nenhum tipo de 

negociação eu já excluí a mensagem. Essas buscas que o senhor fez de imobiliárias, foram 

todas feitas do computador, da sua máquina, que eu já tinha perguntado, ou o senhor chegou 

a fazer também do seu celular as buscas? Não, do meu computador, no computador de 

trabalho. RergLJ!ltaí!q l!filQ_:Qoutor"riijoogi_,RTôru O cargo do senhor mesmo é? Agente 

administrativo. E sua formação profissional? Bacharel em ciências contábeis. Relacionado 

a imóveis, o senhor tem experiência de aquisição, troca, permuta, alguma coisa nesse 

sentido? Não, só da minha casa. Interessante, porque o senhor foi designado para poder 

localizar os bens. Quais critérios específicos passaram para o senhor procurar imóveis? Foi 

só escola? Não deram urna dimensão assim, por exemplo, eu quero que o senhor procure um 

imóvel em tal localidade, que possa abranger tantas salas de aula, tantos espaços para 
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estacionamento, o objetivo é fundamental, é almoxarifado, tantos metros quadrados de área 

construída, tantos metros quadrados de terreno, coisas objetivas neste sentido? Por acaso 

esses critérios foram passados para o senhor, ou, quais critérios objetivamente passaram 

para o senhor? Não, somente a finalidade para escola, não definindo localização, não 

definindo nenhuma estrutura. Dos imóveis que o senhor localizou nas pesquisas, o senhor 

viu esses três, o da Staff, Damásio e Minas Gerais, nenhum outro mais que poderia ser 

apresentado diante da ausência de critérios que poderiam ter sido passados para o senhor? 

Cabia a mim apresentar os imóveis, a definição se ia dar prosseguimento já não 

caberia mais a mim. O senhor não acha ·estranho a imobiliária Moraes divulgar a venda de 

um imóvel e depois o senhor ter a informação de que não estaria mais a venda porque o 

imóvel seria objeto de locação? Aí, a parte da ética dos corretores já não caberia opinar, 

porque, se eles estão fazendo a venda e de repente não vende mais, eu não sei se eles 

conseguem administrar direito o site de venda deles. No desempenho das atividades, o 

senhor fez isso conjuntamente com o senhor Clóvis e com a dona Júlia, ou foi isoladamente, 

ou depois teve uma reunião com os três para discutir se aquele poderia ser um imóvel ideal 

para uso da secretaria de educação? Como eu disse, as buscas eram realizadas por mim 

e apresentadas aos diretores e secretária, de forma coletiva, e era definido por eles, eu 

não tinha poder de definir qual que era finalidade ou definir que aquele imóvel é o 

melhor e tem que fechar negócio com aquele. Se a secretária da educação fosse um 

órgão e a prefeitura fosse uma empresa e essa empresa fosse do senhor, com o recurso que 

o senhor teria, o senhor teria adquirido esses imóveis? A totalidade, não, alguns imóveis 

não sei se caberia ser adquirido. Minha opinião. O senhor poderia justificar o porquê não 

teria adquirido? Alguns pela localização, que não atendem, como é o Damásio, mas não 

cabe a mim a decisão final. O estacionamento, também, diante da quantidade de veículos, o 

valor do patrimônio, a localização e o valor adquirido? Imóvel da garagem, o senhor fala? 

Sim. Considerando o valor dele e o valor dos veículos, a gente tem que ter todo o 

cuidado com o transporte de alunos, se a gente não tiver um equipamento bem 

protegido, bem adequado, a gente pode colocar crianças em risco, da mesma forma 

que pode sofrer vandalismos de bens patrimoniais que a prefeitura comprou. 

PerguntadQ .Re!9' t~[fil,Q,Q Senhor Cláudio, quando foi passada orientação sobre as 

características dos imóveis que precisavam fazer as buscas, quem passou essa informação 

para o senhor? Quem fez essa solicitação? A Secretária. Nesse momento, o senhor estava 

sozinho ou foi feito numa reunião com os demais? Numa reunião. Quem estava presente 

naquela reunião? Não me recordo agora, deveria estar o Clóvis, a Júlia, era reunião de 
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diretoria. Então a secretária passou para você, para o Clóvis e para a Júlia as características 

dos imóveis, correto? Finalidade das buscas dos imóveis. Passou bairro específico? Não, 

não houve nenhum tipo de definição de bairro. O senhor sabe, por acaso, se chegaram a 

comentar que naquele imóvel da Minas Gerais é permitida a instalação de garagem lá? Estas 

questões técnicas já não caberiam mais a mim. A instalação da Secretaria da Educação 

no imóvel da Staff, ela atende as finalidades de acomodação, para ser uma secretaria? 

Porque eu tenho escutado de alguns servidores que trabalham lá, que não ficou bom. O 

senhor sabe, ou pode me informar se aquele prédio atende aos fins específicos da secretaria 

de educação? Para mim exercer a minha função da gestão de finanças, foi a melhor 

coisa, porque naquela outra estrutura era muito barulho e você não conseguia se 

concentrar, ainda mais trabalhando com números. Eu trabalho na gestão de finanças, 

na parte orçamentária, então, muito burburinho, muito falatório, atrapalha muito o 

rendimento de um serviço, e hoje a gente tem uma sala individualizada, mais fácil de 

poder trabalhar. PtlJQJ,fi;,jfilJ_g.:füil~ii~dl:2ra~Ç~rru o senhor sempre lidou com a parte 

orçamentária, execução de orçamento, acompanhamento? Sim. No caso só tirando a parte 

da merenda, período da merenda escolar eu cuidava mais da parte da melhoria no 

atendimento às crianças com a alimentação escolar. E você sente que foi chamado a 

participar dessas compras por causa do orçamento? Não, eu creio que não. Superávit da 

secretaria, precisamos cumprir os vinte e cinco por cento? Não sei se foi essa a finalidade, 

se foi essa a finalidade, desconheço. Você já participou de algum outro processo de 

desapropriação na Secretaria de Educação? Não diretamente, indiretamente no da Alto 

Astral. Que não aconteceu? Que não aconteceu, foi desapropriado por decreto mais 

revogado posteriormente. E porque que você acha que foi chamado para participar desses 

processos de aquisição? Acho que pelo fato de eu ser da educação desde 2006, mais 

antigo. E ser do orçamento, não é? Pode ser, pode ser desse entendimento, mais no meu 

ponto de vista acho que deve ser provavelmente pela experiência de ser .... na 

secretaria de educação. Agora, a questão de orçamento, realmente, se foi esse o 

intuito, eu desconheço. f~rnµ.o!s1~j)j)111cií 'M!Ír.~~~ Você disse que trabalha com a 

parte orçamentária. Cabe a você informar à secretária quanto ainda tem necessidade para 

cumprir os vinte e cinco por cento? Normalmente a gente é uma ligação entre a secretaria 

de finanças e secretaria de educação. A gente depende do levantamento e do 

fechamento contábil, de todos os dados que a secretaria de finanças fornece, para 

poder estar passando para a secretária. Quando que você soube que haveria necessidade 

de fazer investimentos em imóveis para cumprir o orçamento de vinte e cinco por cento? Lá 
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eu trabalho na gestão financeira, mas tem diretores que fazem essas reuniões e eu não 

participo de reuniões. Eu só faço a parte burocrática, montar um processo, classificar 

um processo em andamento, uma ata de registro de preço, fazer classificação 

orçamentária, nestas questões. Meu papel é de fazer a parte burocrática, classificar 

orçamentariamente, controlar orçamentariamente o saldo conforme ele vai usando, 

agora, atingir esse ponto de vinte e cinco por cento caberia a secretaria de finanças 

diretamente com a secretária de educação. ~tii§g,o"~fu:ll§['ªiilPOr,í:I ~biçira: Como você 

disse que monta os processos, faz a ata de registro, porque que compra de imóveis não 

passa pelo departamento de compras? Não é um processo que deveria passar por lá, 

também? Sim. Eu entendo que sim, que deveria ter conhecimento do setor de compras. 

Esses imóveis, por exemplo, deveriam ser analisados nesse setor de compras, você 

concorda comigo? Sim. Acho que é um procedimento que precisa ser melhor estabelecido na 

secretaria, porque além da Lei 8666, no ano passado nós tivemos uma nova edição da Lei de 

Licitações, e uma pessoa assim, aprendendo a fazer processos de compras, respondendo 

por um departamento, que tem um orçamento robusto, aí a gente vê, porque que imóveis não 

passam pelo departamento? É algo que a gente começa a questionar. Eu queria que você 

opinasse um pouco também a respeito do que o vereador Borgo trouxe de sugestão, sobre as 

quatro desapropriações que estão judicializadas. Vereador Borgo colocou que ontem foi 

aprovada uma PEC que desobriga os gestores a cumprirem os vinte e cinco por cento do 

orçamento da educação nos anos da pandemia, 2020 e 2021, no caso, o ano de 2021, 

quando aconteceram as desapropriações, ai teria mais dois anos para cumprir com esse 

valor que fica em aberto dos vinte e cinco por cento, e ai, a gente teria aproximadamente 

quinze milhões que teriam sido investidos em desapropriações, mas que como estão 

judicializadas ainda não há um desfecho e essa negociação poderia ser desfeita. Como é que 

você, sendo do orçamento, avalia isso? Você acha que merece uma reavaliação dentro da 

secretaria da educação sobre essas quatro aquisições que estão judicializadas e de repente, 

um voltar atrás, já que não haverá responsabilização pelo não cumprimento do orçamento? 

Essa situação depende muito dos pareceres jurídicos, não sei se agora o jurídico vai 

fazer esses apontamentos, se a PEC já está aprovada, e também do interesse da 

prefeita com a secretária de não dar prosseguimento. Aí, consequentemente, se não 

desapropriarem, teoricamente teria que ser utilizada a PEC para atender os vinte e 

cinco por cento, porque creio eu que foi necessário, necessário não, foi atingido os 

vinte e cinco por cento incluindo essas desapropriações. Mas tudo depende da 

vontade da secretária, da prefeita, do parecer jurídico, não sei até o quanto é legal, 



13 

porque novamente, foge do que é o meu conhecimento. e~JQJJJl!aiJP "Rilo r~lator: Senhor 

Clovis, o senhor acha que a aquisição do prédio do Damásio foi uma boa aquisição para o 

município? Pessoalmente, eu não sei se efetivaria aquele prédio porque é meio fora de 

mão para a finalidade que era da escola. Então porquê que o senhor apresentou esse 

prédio para a secretária? Eu recebo ordem de apresentar, se vai seguir em frente o 

processo não cabe a mim a decisão. Mesmo sabendo que seria um lugar ruim, caro, 

mesmo assim o senhor apresentou para a secretária? Eu tenho que apresentar, minha 

função foi de procurar prédios com estrutura de escola. Então a sua função era 

apresentar imóveis mesmo que não atendesse ao interesse público? Interesse da secretária 

e da prefeita. Mesmo que não atendesse, o senhor mesmo assim o senhor tinha que 
" -~ ,ja,,.,_~ ~ ~- .,.,~ 

apresentar? Foi o que eu fiz. P,~rg4ntf'!9!2'J2~â ,\t~~esc!Qrª .ÇhJ$cm:1; Cláudio, em algum 

momento você procurou, por exemplo, Junta Comercial, Sindicato dos professores, para 

saber as escolas que tinham fechadas durante a pandemia que pudessem ter os imóveis já 

adaptados para escola e pudessem ser usados como prédios para a Secretaria Municipal da 

Educação, para a finalidade de escola? Não, porque eu não tinha conhecimento desse 

tipo de informação que eles poderiam ter e que iria auxiliar nessa busca. /l!ll!III/I/I/IIII/I/III/ 
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CLÓVIS APARECIDO CAVENAGHI PEREIRA 

Assessor de Gestão Estratégica em 
Educação - Secretaria Municipal de 
Educação de Bauru 

Em suas considerações iniciais disse estar como Assessor de Gestão Estratégica em 

Educação, servindo a professora Maria do Carmo na Secretaria da Educação e a gestão 

Suellen. Iniciada a oitiva, ooãôi~Y;Ü-2~~.Q!, -r~litQfl A prefeita aqui no primeiro 

depoimento dela se eximiu de qualquer responsabilidade, dizendo que os processos tinham 

sido iniciados na secretaria da educação e que ela teria seguido o jurídico. O jurídico veio 

aqui através do doutor Maurício Porto e doutor Daniel Barreto, procuradores da PPI e 

disseram que a orientação deles, resumindo, não teria sido seguida na íntegra e em especial 

a questão da individualização dos imóveis. Cláudio Kadihara acabou de dizer aqui que não 

tinha locais específicos para demonstrar o interesse da administração, simplesmente, tinha 

que arrumar imóveis para a escola. O jurídico diz que a responsabilidade é da secretária, a 

secretária chegou aqui e passou que a responsabilidade é da prefeita, ela que assina, ela que 

responde, e disse que confiava demais na equipe dela, citou seu nome, citou o nome do 

Cláudio. Nós constatamos que no imóvel da Minas Gerais, ela se quer chegou a entrar dentro 

do imóvel para fazer a vistoria, também foi dito aqui que as negociações, acho que a Júlia 

disse, que as negociações eram feitas pelo senhor e pelo Cláudio, proposta de venda, 
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contraproposta, enfim, o que demonstra total confiança no trabalho do senhor e no trabalho 

do Cláudio. O que está sendo investigado aqui, além do procedimento, se seguiu a lei, os 

princípios da Constituição, se foi compra e venda, se desapropriação, se seguiu o interesse 

público, se eram imóveis específicos. Também estamos investigando se não teve afronta ao 

princípio da impessoalidade, não é segredo que a prefeitura tinha que cumprir o limite 

prudencial de vinte e cinco por cento na educação, mas não necessariamente precisava 

escolher os imóveis que vai comprar. Se o poder público direcionar para determinado imóvel, 

ou as vezes não diretamente, mas não tomar cautela de agir com lisura, colocando vários 

imóveis ali, dispensando a licitação, vamos dizer assim, pode caracterizar um crime de 

responsabilidade pelo Decreto 201, artigo primeiro, inciso onze, que dispõe sobre a ausência 

de licitação ou de concorrência nos procedimentos, nas aquisições de imóveis onde a lei 

determina. Por que estou falando· isso, o senhor é uma pessoa conhecida na cidade, uma 

pessoa que tem uma reputação ilibada, fez um belíssimo trabalho, pessoa que dispensa 

comentários, mas participou desse processo de aquisição de imóveis, até então, por diversas 

vertentes, questionáveis, e ao mesmo tempo, ao que tudo indica, a participação do senhor foi 

muito efetiva. Gostaria que o senhor passasse para a gente quando que o senhor teve ciência 

que deveria ser adquirido alguns imóveis, para que, quais as características, quem lhe 

passou, como que começou esse processo? Quando cheguei na secretaria me foi dada 

uma incumbência de passar por uma revisão os prédios, em especial os prédios 

escolares e essa revisão gerou um material, isso foi no primeiro trimestre, em cima 

desse material nós passamos esse relatório, tanto para a secretária e a secretária, por 

sua vez, a prefeita, que do jeito que as coisas estavam acontecendo, ia demorar muito 

para se alcançar o objetivo que se pretendia. Porque quando eu cheguei na prefeitura, 

o que eu recebi de informação, tanto da prefeita como da secretária, foi que a proposta 

da gestão era terminar tudo o que tivesse acabado e desse uma atenção especial as 

escolas. E as escolas, na visita, ficou claro para nós que temos escolas muito bem 

cuidadas, mas temos escolas que necessitam passar por um processo de reforma, 

talvez, até pôr a escola no chão, essa é a grande verdade. Eu entendi que quando fui 

convidado, era para trazer ideias novas, embora não conhecesse, admito e me 

penitencio, não conhecia absolutamente nada do serviço público, fui quarenta anos 

funcionário de uma empresa privada e trouxe essa vertente. Quando aconteceu isso, 

ficou claro para nós que a gente precisaria num primeiro momento, alugar dois 

prédios, porque nós tínhamos duas escolas numa situação em que as crianças ainda 

estavam tendo aula de forma remota, mas o retorno delas se daria de forma ... não tinha 
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local para ir, ia ter que ir ora na igreja, ora em algum lugar ... falei não, nós precisamos 

arrumar e corremos atrás desses dois, esse foi o primeiro momento que tive contato 

com essa situação para convergir nisso que o senhor está me perguntando. E a 

experiência foi extremamente negativa, não se localiza prédio, pelo menos eu não 

consegui localizar prédio nas regiões, um era na região da ... eu vou usar o bairro mais 

conhecido como referência, perto da Vila Outra e o outro era para trás do Redentor, o 

Valdomiro Fantini e o Dirce Boemer, as aulas retornariam e os estudantes não tinham 

aonde ir, e quando você localizava um prédio que pudesse atender, faltava-lhe 

documentação. Diante desse cenário, ficamos um semestre nesse sacrifício e quando 

terminou isso, nós recebemos a informação que nós tínhamos disponibilidade, diante 

da atípicidade do ano, para fazer investimentos. Fui eu que disse para a secretária, se 

temos condições de investir, é hora da gente procurar prédios escolares. Quando foi 

isso, mais ou menos? Metade do ano, quando a gente havia conseguido localizar um 

prédio para o Dirce e estávamos em vias de conseguir um outro, porque nós ficamos 

três ou quatro meses esperando uma situação num prédio de uma instituição de Bauru 

e depois chegou na hora "h" eles não tinham documento, não tinham nem o habite-se e 

foi feita a promessa para nós, esperamos quase dois, três meses e aí não conseguia, 

quando cheguei à conclusão: vamos procurar prédios escolares para levar essas 

crianças, mas, nas regiões dos estudantes não conseguimos os prédios e viemos para 

a região central. Pesquisamos sim, vários prédios, mas os que acabaram resultando 

em condições de servir era a região central, uma região mais ao meio, bom, vamos 

alugar esses daqui, quando alugou, falei, não, não, agora se temos dinheiro, se existe a 

disponibilidade financeira para isso, não seria muito inteligente a gente passar por 

esse problema lá na frente, porque nós vamos ter mais escolas que vamos ter que tirar 

as crianças, e foi isso que aconteceu e quando eu falei isso, a secretária falou, 

perfeitamente, eu vou passar essa visão para a prefeita e foi o que passou e me voltou 

isso: vamos pesquisar se na cidade temos prédios escolares, isso foi do meio do ano 

para a frente. Nesse periodo o senhor já sabia do superávit, da sobra de trinta e cinco 

milhões da educação? Não, não sabia, trinco e cinco milhões, não senhor. A primeira 

informação que eu tinha era bem menor e disse que teríamos um ano em que a 

atípicidade do ano traria uma reserva que caberia investimentos e eu falei, gente, se 

podemos fazer investimentos, é o momento, porque assim como é o ano da 

abundância, nós poderemos ter o ano da .... pode ali na frente a gente não ter mais 

como resolver isso. Quem que decidiu por comprar imóveis e não reformar os imóveis que o 
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senhor fez o levantamento? Olha, reformar os imóveis, foi tomada essa decisão, tanto é 

que se agente levantar nós temos doze processos que não é só da nossa gestão, mas 

já vinham, doze processos em fase de projetos, de aprovações, é um calvário, está 

difícil fazer isso. Nós tínhamos sete em fase de andamento, desses sete nós tivemos 

acho que quatro que as construtoras criaram problemas e acabaram parando com a 

obra e três que serão entregues, se Deus permitir, ainda esse ano, três prédios novos, 

reformados. E a quem ficou a incumbência de procurar esses imóveis para aquisição? Quais 

os servidores? Na verdade, numa reunião, ficou se decidido que nós tínhamos um 

experts em administração, que havia passado por vários cargos, que inclusive já havia 

servido fora da secretaria, que era o seu Claudio, que goza de muito respeito 

profissional e pessoal, então o Cláudio, tem lá as habilidades dele com o computador, 

que não são as minhas, e ele começou a pesquisar e junto com ele também a diretora 

de departamento, ela falou, olha, vamos ver e procurar os prédios com condições de 

escola pronta, a ideia era essa. Mas quem que deu essa orientação, foi o senhor ou foi a 

professora Maria do Carmo? A secretaria de educação é muito bem comandada pela 

professora Maria do Carmo. Mas foi a professora então quem outorgou essa missão para o 

Cláudio buscar imóveis? Sim, ela dá o direcionamento, ela dá o tom do que tem que ser 

feito e a gente acompanha. Mas foi ela que falou para eles para buscar imóveis para serem 

adquiridos? Ah sim, eu sugeri para ela e ela encampou, eu falei, professora, nós 

precisamos de imóveis, de escolas prontas para transferir essas crianças, e ela falou, 

concordo perfeitamente, na visão pedagógica e na visão técnica dela. Mas quem que 

procurou os imóveis? Ora, no começo o Claudio deu início as buscas. Quem que 

autorizou o Cláudio a fazer isso? Foi o senhor ou a Maria do Carmo? Eu não tenho 

competência para autorizar o Claudio, quem autoriza na secretaria é a secretária. Não, 

mais pelo depoimento dela aqui ela tinha total confiança no senhor. Mas tem, e gozo dessa 

confiança dela, mas eu não posso extrapolar a confiança que ela tem em mim. Então foi 

ela que delegou diretamente ao Claudio a incumbência? Ela delegou diretamente a nós, ela 

foi clara e precisa, nós precisamos fazer o melhor e da melhor forma a ser feita, e com 

a afirmação que veio depois, que a prefeita havia passada para ela, que tudo que a 

gente fosse buscar, a gente buscasse com uma razão de ser, não fazer aquisição por 

aquisição. Depois eu vim entender melhor o que estava acontecendo, porque adquirir 

sem finalidade específica, tanto é que todas as aquisições que foram feitas, elas estão 

dentro do planejamento previsto de 2022 a 2025. Mas quando a professo Maria do Carmo 

então, ela outorgou, ela repassou essa missão para vocês, ela passou tanto para o senhor, 
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quanto para o Claudio, quanto para Júlia? Existia uma reunião ali e na reunião ela colocou 

dessa forma: pessoal, nós temos uma missão, temos uma secretaria, que o fato dela 

ter dinheiro não significa que o dinheiro é para ele tomar rumos diversos, nós temos 

que encarar isso daqui como uma missão e nessa missão eu conto com vocês, essa 

sempre foi uma fala da secretária, eu conto com vocês, eu confio em vocês. Foi a 

professora Kobayashi que numa reunião passou para o senhor, para o Claudio e para a Júlia 

para buscarem os imóveis? Da onde que surgiu? Vou buscar imóvel, por exemplo, vou 

procurar no google se tem imóvel? Como é que surgiu essa informação? Como eu lhe disse, 

eu dei a sugestão de se adquirir prédios, por dois motivos: o primeiro era para servir o 

momento de reformas, tirar o telhado, por exemplo de uma escola, pois nós temos 

problemas estruturais de telhado. Eu entendi senhor Clóvis, não estou perguntando de 

onde saiu a ideia, estou dizendo quem que indicou o Claudio Kadihara para fazer buscas de 

imóveis? Como eu disse, nós estávamos numa reunião com as pessoas mais próximas, 

e o Claudio, ele foi quase que naturalmente indicado, e a professora, então você vai, 

pela experiência que ele tem de serviço público. A professora Kobayashi então que 

indicou o Claudio para fazer buscas dos imóveis? Não só o Cláudio, mas como eu e a 

Júlia. Quais as características que ela passou dos imóveis? Prédios escolares que 

estivessem em condições de receberem as escolas nossas por transferências, sem 

maiores intervenções, essa foi a característica. Quais os locais que ela pediu para vocês 

procurarem, os bairros, por exemplo que haviam as principais necessidades? É muito difícil 

localizar prédios escolares, não houve uma definição de bairro escolar. O primeiro ponto 

então é que não foi orientado bairro, foi orientado então só para adquirir imóveis para escola? 

Imóveis com características de prédios escolares, que pudessem receber, assim, sem 

maiores intervenções. Independente do bairro? Não, no momento não mencionou os 

bairros. O senhor consegue explicar qual que é a utilidade pública, qual a necessidade de 

adquirir um imóvel como o do Damasio, por seis milhões de reais? Eu tenho a minha 

convicção. Quando nós fomos visitar aquele imóvel, eu fiquei surpreendido com as 

instalações e embora o bairro seja elitizado, nós temos nas proximidades três 

comunidades carentes, que precisam de escola e estão se deslocando de maneira 

bastante complicada na região. Naquele primeiro momento, quando nós vimos, 

pensamos, puxa, esse espaço seria um espaço ideal para a gente atingir comunidade 

tal, comunidade tal, com uma creche, com uma escola infantil. Mesmo ao preço de seis 

milhões de reais? Eu não administrei preço de nada, não sabia preço de nada, não sei 

preço de nada. O senhor não negociava preço? Não, não tem cabimento negociação de 
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preço porque a prefeitura não negocia, não faz relação de negociação. Mas negociação 

de preço não? Negociação de preço não tem como fazer. A secretaria de obras fazia a 

avaliação e o que nós tínhamos convicção e certeza era que se a secretaria de obras 

deu que valia um, nós não podíamos pagar um, vírgula zero um. Como é que tem 

proposta e contraproposta de compra e venda assinada pela professora Maria do Carmo 

Kobayashi? Com certeza, posso adiantar para o senhor que já havia a avaliação, e feita 

a avaliação era dada a notícia pelo pretenso ... pela pessoa que iria fazer essa transação 

com a prefeitura e nós tivemos casos que aceitaram e casos que não aceitaram. Eu 

concordo com a fala do senhor, é um absurdo fazer negociação de preço ali, mas nós temos 

processos aqui aonde tem um início de proposta de compra e venda por imobiliária, depois 

tem uma contraproposta da secretária da educação, aí vem uma outra proposta do 

proprietário, isso é uma negociação e é feita pela secretaria de educação, pela professora 

Maria do Carmo Kobayashi. O senhor poderia clarear para mim qual processo que é? Já 

vou mostrar para o senhor. Neste momento, enquanto o relator consulta os processos, 

passou a fazer uso da palavra a !{erç1aéfüraCruãrà: Você participou da aquisição de todos os 

imóveis? Sim, eu tive o prazer de visitar todos. Você se lembra de uma reunião que nós 

tivemos no final de agosto na secretaria? Comissão de educação, eu, o vereador Serginho e 

o Coronel Meira, da comissão de educação, uma reunião bastante interessante e a gente 

discutiu vários assuntos e dentre eles a questão da aquisição de imóveis. Na ocasião foi 

apresentada a intensão de se adquirir o prédio da Staff para fazer uma escola de ensino 

fundamental e o prédio do Damásio para educação infantil. Foi também apresentada a 

proposta do almoxarifado para a merenda lá no prédio do Móveis Casa Verde, que acabou 

não sendo adquirido, mas eram essas as situações. Naquela ocasião, embora vocês não 

tenham experiências anteriores com a gestão pública, e o secretário de finanças estava junto, 

ele me questionou, e era na verdade de processos de compras que ele estava falando, e me 

perguntou: "Você acha que passa na Câmara"? Porque eu já dei o contra em outras 

oportunidades, o Claudio esteve aqui e lembrou muito bem do prédio da Alto Astral, que foi 

algo assim desfeito porque a Câmara não concordou. O Aval da Câmara é muito importante e 

quando se fala de compra de imóveis, é mais importante ainda, quando se fala de dezesseis 

imóveis, mais importante ainda, trinta e cinco milhões, muito mais importante ainda. Aquisição 

de prédios escolares, a gente entende a necessidade, e naquela oportunidade a gente teve o 

momento de discutir isso, interessante adquirir, já que são várias escolas precisando de 

reformas, você já tinha ido visitar as escolas, eu também visitei nos quatro anos passados os 

prédios escolares, a gente sabe da questão da manutenção, o quanto é carente, e daí o 
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agravamento para as situações de reformas. Após considerações sobre cada imóvel. 

manifesta-se: Quando a gente vai ver onde está o interesse público, o planejamento e a 

prioridade da secretaria de educação nessas desapropriações, sinceramente, eu acho que a 

gente não consegue justificar vários desses imóveis e eu sinto que não tenhamos participado 

dessas discussões, sinto muito, como vereadora, como uma pessoa da educação, como 

alguém que poderia colaborar, poderia de repente ponderar sobre algumas situações aqui 

que não se tornassem numa Comissão Especial de Inquérito, e quiçá, uma Comissão 

Processante e sabe-se lá que outros problemas podem vir pela frente. Eu sei que você é a 

pessoa da maior confiança da secretária, tanto é que ela nem foi visitar alguns imóveis, que 

eu, do ponto de vista como gestora, acho um absurdo, um absurdo completo, por mais 

confiança que tenha, acho que são investimentos altos e como sendo a pessoa que 

apresenta à prefeita, precisaria ter ido ver. Sinto que a participação do Claudio, a sua, da 

Júlia, tudo importante, mas, existe uma pessoa que responde pela secretaria, que apresentou 

à prefeita as possibilidades e a prefeita entendeu como sendo necessárias, e optou por uma 

forma, que é uma forma que ela, prefeita, optou, e acho que essa responsabilidade ninguém 

tira dela, mas a gente entende também que as circunstâncias como as coisas se deram, me 

parecem, que foram circunstâncias para atender ao cumprimento dos vinte e cinco por cento 

mínimo da lei de responsabilidade fiscal. A própria participação do Claudio, que é o "cara do 

orçamento", é algo que se fala assim, nunca participou de desapropriação, de compra de 

imóveis, como que ele vai parar num processo desse, será que não seria interessante ter 

uma outra pessoa? Quem fez o apontamento de tudo aquilo que seria necessário de 

investimentos em imóveis? Quais necessidades não foram atendidas nas aquisições dos 

imóveis? Tudo isso é algo que a gente pode ficar aqui fazendo exercício ... mas encontramos 

outros caminhos e cumprimos os vinte e cinco por cento da educação, e eu sei que é um 

problema, e eu sei que o tempo é curto na gestão pública e para a gente que veio da iniciativa 

privada é outra realidade. Não quero $er injusta com ninguém, mas eu acho que a 

responsabilização por investimentos não prioritários, isso a gente tem que compartilhar com 

todo mundo ali que estava participando dessas aquisições, e a sua participação nessa 

seleção de imóveis a gente sabe que foi fundamental. Seus apontamentos são 

extremamente salutares, reflexíveis, e de toda essa situação que você explanou o que 

eu posso te dizer é que foi muito dinâmico todo o processo. Tinha que se cumprir uma 

meta de lei federal? Tinha sim, ninguém está dizendo que não. A forma de fazer isso 

coube a uma secretaria de negócios jurídicos, nós temos lá pessoas notáveis que 

foram fazendo orientação. Com relação as mudanças de necessidades, eu entendo que 
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a dinâmica das necessidades foram se apresentando, porque a secretária da educação, 

que para mim tem uma visão estratégica muito grande, ela ... lógico que nós temos 

que ... assim, termos muito cuidado com os nossos prédios. E vamos sim discutir com 

vocês, mostrar para vocês o que nós estamos fazendo, até para se evitar desgastes 

desnecessários, e se essa nobre comissão chegar a uma conclusão que houve crime, 

criminalize-se, se houve erros e passíveis de correção, corrija-se, se tem que castigar 

alguém, castigue-se, porque é o que eu estou sentindo, mas não acredito nisso em 

hipótese nenhuma. Nessa visão de gestão, ficou-se definido que as gestões das 

escolas também carecem de capacitação. Se a gente quer ver algo diferente, não nessa 

administração, mas daqui dez anos, daqui doze anos, alguém tem que começar a fazer, 

e é essa nossa proposta de fazer acontecer. Com relação a essa mudança de finalidade 

do Damásio, é um prédio realmente estruturado para ser um curso de formação de 

concurso, curso superior, de pós graduação, é realmente um prédio diferenciado, e 

aquele prédio, para a gente investir nesse momento em educação infantil, ele teria que 

passar por algumas transformações, ele, por exemplo, é feito de uma forma onde 

trabalha-se com ar condicionado, não tem a ventilação cruzada que deveria se ter, 

porém, para se servir ao centro de formação é o ideal, ~ a mosca· Dranl:a. Ne~s.e. exato 

momentq llJli!flif~sjª-:sEi~<i: \t.~.J§jáf26: Clóvis, me perdoa, não foi para isso que foi 

comprado o prédio do Damásio!! Vocês colocaram a justificativa no prédio lá da Staff que o 

NAPEM ia ser lá!! Quando começaram a negociar o prédio do Damásio, não se falava em 

NAPEM lá!! Está se falando em NAPEM agora para se justificar a compra errada que fizeram. 

me perdoa, não vem aqui falar nessa Casa de Leis que a intenção do município era colocar o 

NAPEM dentro do Damásio, num prédio de seis milhões de reais, poxa!! Pelo amor de Deus, 

Clóvis!! Está no papel. na justificativa. assinada pela secretária, no prédio da Staff, juntado há 

uma semana antes da aquisição!! Foram arrumar essa saída estratégica do NAPEM agora, 

para justificar aquele prédio de seis milhões!! Pelo amor de Deus. em momento algum se 

falou de NAPEM naquele prédio, e ainda que fosse. seria um absurdo, aquele prédio custa 

seis milhões de reais. Clóvis. é dinheiro público!! Você mesmo fez aquele relatório imenso. 

maravilhoso. perfeito. das necessidades do município. agora, vim aqui e querer justificar 

NAPEM naquele prédio, não era essa a justificativa e está no papel!! Está no papel, está 

assinado, lá para o Staff!! Aí, a hora que viram que não daria para ser lá no Staff. estão 

tentando jogar a justificativa aqui. Doutor Maurício Porto deixou bem claro o que significa 

tredestinação lícita, não vai colar!! Vai dar problemas Clóvis!! A administração tem que 

rezar ... torcer para essa proposta que nós demos de reverter a judicialização do prédio do 



9 

Damásio, para tentar voltar esse dinheiro, e eu quero ver se acontecer isso aqui. que veio 

aqui o ex-proprietário e o corretor de imóveis falando que valia dez. doze milhões aquele 

prédio. que eles gostariam muito de ter o prédio de volta, eu quero ver se eles não vão brigar 

na justiça para pegar esses seis milhões da prefeitura!! Pelo amor de Deus. poxa!! Passou a 

fazer uso da palavra lln$i,q(ªJ;:filij~~: Eu não sei se você chegou a ouvir o depoimento do 

Doutor Maurício Porto, mas eu acho que todos ali na secretária tinham que ouvir. Vereador 

Borgo falou da tredestinação e quando a gente fala da sede da secretaria de educação, a 

gente tem a sede onde continua alugada lá na Duque, que é sede mais NAPEM, nós temos o 

prédio da Estação Ferroviária que foi comprada para sede mais NAPEM, nós temos agora o 

prédio da Staff, mais o prédio do Damásio, secretaria mais NAPEM e nós temos o projeto do 

Centro Administrativo. Em termos de gestão, porque a gestão não começou no ano passado 

com vocês, e não termina em 2024, as coisas tem continuidade, você mesmo se referiu a 

secretaria como sendo uma grande empresa, numa grande empresa a gente não começa um 

projeto e depois descarta esse projeto, começa outro e descarta esse, e os investimentos vão 

ficando ali, tudo guardadinho, não funciona assim, a gente tem que ter continuidade nas 

coisas. O prédio da Estação Ferroviária. que não foi comprado nesse governo, foi comprado 

lá em 2009, se não me engano, ele até hoje não tem um projeto, foi investido recurso lá 

desses vinte e cinco por cento da educação e o projeto não foi feito até agora, mas já foi 

adquirido dois imóveis para a mesma finalidade e existe um projeto para se fazer num outro 

local a mesma coisa. Olha Clóvis, eu acho que o Vereador Borgo está certo quando ele diz 

que era melhor que essa judicialização fosse.... Nesse momento manifesta-se o relator 

vereador ,Bqrgô: Vereadora, sabe porque vai dar problema? Eu vou falar o porquê vai dar 

problema. Porque a justificativa da prefeitura foi que tinha que gastar os trinta e cinco 

milhões, porquê senão ia incorrer em crime de responsabilidade. Essa foi a justificativa. Pode 

vir falar o que quiser aqui, gente já está vendo, está no papel. Só que agora. com a 

aprovação da PEC ontem, interessante, a dois meses do relatório. com a aprovação da PEC 

a prefeita tem a possibilidade de reverter e não dar sequência nessas desapropriações 

judiciais e segurar os quatorze milhões. Por outro lado. eu quero ver esses proprietários .que 

vieram aqui dizendo que o imóvel estava super barato, que a prefeitura pagou super barato. 

que na verdade era muito mais caro. e eles, por eles aceitariam o imóvel de volta. eu quero 

ver. Porque a prefeitura está numa situação que é o seguinte: se não tentar reverter. porque o 

motivo do limite de gasto de vinte e cinco por cento derrubou ontem e a hora que essa lei for 

aprovada e tiver a possibilidade de paralisar o dano ao município. a prefeitura não tem mais 

defesa, então, indiretamente eu entendo que a prefeitura é obrigada a reverter essas 
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desapropriações judiciais para diminuir o dano ao patrimônio público e se não fizer isso aí, 

quebrou a justificativa do gasto obrigatório para cumprir o limite de vinte e cinco por cento. Só 

que por outro lado. e eu tenho minhas dúvidas se a prefeita vai fazer isso. que seria o melhor 

para o município, porque nós teríamos quatorze milhões para investir em dois anos. aí teria 

tempo de trabalhar. Só que a pressão que vai sofrer dos donos desses imóveis que falaram 

que foi barato o que pagou. eu quero ver o tamanho da pressão. porque nós sabemos que 

não foi barato não! Uma pessoa que compra um imóvel por dois milhões e cem mil reais e é 

desapropriado por seis milhões. vai contar história em outro lugar, não aqui!! Prosseguiu a 

vereadpra Chia..J:ít Olha Clóvis. me desculpa, mas com relação ao NAPEM você não me 

convenceu, não vai me convencer, não adianta. porque tudo isso daí nós sabemos assim. a 

história ela é um pouco diferente. a forma como aconteceu, era para servir de escola 

itinerante. era para ir ônibus levar criança da educação infantil, a necessidade que tem lá 

poderia ser adquirindo escola de educação infantil, há escolas naquela região que foram 

fechadas na pandemia. então. assim, não!! A busca foi errada, não houve o chamamento, 

não houve licitação. aquele prédio não era adequado para a educação infantil, como no meu 

ponto de vista foi um absurdo investir naquele prédio para fazer NAPEM. Para começo de 

conversa, os professores são formados, todos os professores têm formação. se precisa de 

especialização e tudo mais. que tem no programa, não é lá naquele prédio que 

necessariamente precisa acontecer. Em parceria com a Univesp, ok, não é lá, cada professor 

faz o seu, EAD, público, bacana, podem fazer em outros locais, curso de capacitação, mas 

sinceramente, o NAPEM me dói no coração, não há justificativa para o NAPEM, naquele 

lugar, aquele valor, aquele prédio, não sei à quem agrada, mas à nós, à professores que nos 

procuraram dizendo da localização, é uma coisa assim, de cima para baixo, não houve 

discussão com ninguém, não houve uma discussão pública, não ouviu o conselho de 

educação, não ouviu os vereadores, não ouviu ninguém, então, me desculpa, isso me dói 

muito e a inversão de investimento na educação infantil em detrimento de todos os outros 

investimentos, nesses trinta e cinco milhões, é algo que, sinceramente, chega até revoltar!! 

Passa a fazer uso da palavra o yeréadÕr ce{iiJ..QÜ Só voltando, eu tinha comentado a respeito 

das propostas de compra e venda e contrapropostas e o senhor disse que jamais, que a 

secretaria jamais iria fazer, eu estou passando para o senhor, acho que quatro ou cinco 

exemplos, onde tem manifestação de proposta e contraproposta de compra e venda pela 

secretaria da educação. O imóvel da SaDaOin"o ''.sCrfpfõre, folhas 30, "apresento ao 

vendedor, descrição, a oferta de duzentos e vinte mil reais para a aquisição do referido 

imóvel". Então aqui tem uma proposta de oferta da Sabadino Scriptore. Da rua Elisiário 
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Franco, tem aqui uma proposta da Top Imóveis, folhas 05, "pelo valor de venda de nove 

milhões". Aí vem folhas 28, assinada pela professora Maria do Carmo, "pelo presente 

instrumento particular de proposta de compra e venda, apresento à vendedora. 

representante Top Imóveis. a oferta de seis milhões e cem", uma contraproposta. Aí vem 

a Top Imóveis, "pelo presente instrumento estamos oficializando uma contraproposta", 

quer dizer, ofereceu por nove, a secretaria mandou seis milhões e cem, aí eles estão pedindo 

sete milhões e quinhentos. O da ~lé!ro~clLruLmi ""di b!9Jl~. folhas 04, a Top Imóveis faz uma 

oferta de cinco milhões, folhas 30 a professora Maria do Carmo Kobayashi "faz uma contra

proposta de quatro milhões e quinhentos". Então quer dizer, está tendo negociação da 

secretaria da educação, proposta, contraproposta!! Não, não estou falando nada. Estou 

quieto. Só queria dizer que respeito bastante a indignação, mas eu estou aqui para ser 

testemunha do que vi. Isto aqui que nós estamos vendo, coincidentemente, os 

processos são da mesma imobiliária, que é um procedimento deles. O nosso 

procedimento, tanto aqui, como o senhor mostra, demonstra para nós no caso do 

primeiro, do senhor Daniel, aquilo ali é o que foi a avaliação. Não! Não foi! Eu fiz questão 

de juntar exatamente esses processos porque está em valor diferente da avaliação. Com 

certeza abaixo, então. Ah sim, mas não é uma transação? É aí que eu queria chegar. Tem 

ou não tem essa negociação? Desde que a gente consiga que o valor esteja dentro do 

valor avaliado, ou abaixo, para mim é o princípio da economicidade. Mas o senhor falou 

que era um absurdo, que jamais poderia ter esse tipo de transação na secretaria? Não, o 

senhor está pondo palavra na minha boca, o que eu disse, que não existe transação, 

existe a oferta do valor da avaliação. Mas nesse caso não é o valor da avaliação. Está mais 

baixo. Então o senhor deveria dar graças à Deus, economizou? Então, mais eu vou 

chegar noutro caminho, eu só quero saber o seguinte: então tem negociação? Então o senhor 

concorda comigo? Não concordo, eu não acho que seja negociação. Posso ter minhas 

limitações de interpretação processual, mas eu entendo que o que nós temos ali é 

oferecer ao proprietário o que foi avaliado pela secretaria de obras. Não, mais aí está em 

valor diferente da avaliação. Eu quero saber o seguinte, vou dar um exemplo mais direto, se a 

avaliação é quatro milhões e novecentos, quem decide se vai fazer uma contraproposta de 

quatro e setecentos ou quatro e quinhentos? Mas o senhor pode dizer para mim, fez uma 

contraproposta de quatro e setecentos, economizou duzentos mil. Mas poderia ter sido quatro 

e quinhentos ... poderia ter sido quatro ... poderia ter sido dois. Quem decide quanto vai ser, 

qual que é o valor dessa contraproposta? Para mim é novidade não ter sido feita a 

contraproposta, ou a proposta, como o senhor disse, não ser o valor da avaliação, 
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porque eu cansei de ouvir isso da secretaria, nós não podemos pagar a mais ou a 

menos. Alguém ... no processo ... para mim é novidade, eu não olhei todos os processos, 

eu não fui o jurídico que olhei isso daí. O senhor teve algum contato com algum corretor 

da Moraes Imobiliária? Eu conheci um, numa visita que nós fizemos, na verdade eram 

dois viu, no prédio que foi destinado à garagem. Um eu lembro, porque depois tivemos 

um episódio pessoal, particular meu com ele, nome André, acho que é descendente ... é 

japonês, não sei. Quem estava nessa vistoria ... é uma vistoria que acho que foi feita, não é? 

Na verdade, não era uma vistoria, todas as nossas visitas tinham o cunho de conhecer 

o imóvel e avaliar se ele seria pertinente ou não. Num primeiro momento seria para 

verificação com relação ao almoxarifado da merenda, da alimentação. Qual imóvel que 

foi, Clóvis? O da garagem. Como é que vocês chegaram lá? Como é que chegou para você 

que teria esse imóvel? O Cláudio localizou isso nas buscas dele. Preciso falar uma coisa 

senão vai perder nexo o que nós estamos falando aqui. Quando foi acontecendo as 

buscas pelos prédios escolares, foram surgindo outras demandas necessárias, no 

entendimento da secretaria da educação, que seria a sede própria, a garagem. Mas 

Clóvis, como é que você chegou? Acho que foi o Claudio Kadihara quem levantou, olha, 

eu tenho quase certeza, posso até me enganar, mas foi o Claudio quem levantou e fez 

um contato com a imobiliária e a imobiliária nos levou até lá. Ele chegou a falar para o 

senhor qual seria o valor desse prédio? Olha, eu não me envolvia com valor, não 

trabalhava com valor, para mim o valor era o da avaliação. Eu nunca fiquei sabendo de 

preço, não era essa a minha visão, eu estava atrás de imóveis, não estava atrás de 

preço. De quem que era a responsabilidade por analisar os preços? Analisar? A 

responsabilidade de avaliar era da secretaria de obras. Pelo que estou entendendo então, 

independente do valor quanto fosse avaliado pela secretaria de obras vocês pagariam? É 

isso? Olha, se não tivesse uma proposta menor ... E se tivesse? Se tivesse, aí, aí ... é uma 

questão de ... de negó ... oh primo, se você pode pagar dois você não vai pagar três. E se 

você pode pagar quatro e setecentos, você pagaria quatro e novecentos porque está no 

laudo, está avaliado? Nunca. Jamais. O André, que acompanhou vocês nessa vistoria, 

corretor de imóveis da Moraes imobiliária, ele nos procurou e mostrou uma oferta no site da 

Moraes Imobiliária, naquela época, quando o Claudio Kadihara procurou a Moraes, por quatro 

milhões e setecentos. Ele nos procurou dizendo que foi feita a oferta para a professora Maria 

do Carmo Kobayashi, na sua presença e na presença do Claudio, por quatro milhões e meio, 

não estou dizendo que é verdade, estou dizendo que ele nos procurou e nos falou, inclusive a 

gravação dessa conversa está sendo juntada agora, depois desta oitiva, no processo, por 
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isso que estou perguntando para o senhor, porque vai ser interessante a hora que esse rapaz 

que nos procurou, que ele tiver que prestar os devidos esclarecimentos, quero ver como vai 

sair dessa, mas o senhor está dizendo então, eu concordo, que se tivesse uma proposta mais 

barata, então eu também posso supor que o senhor jamais ouviu uma proposta mais barata? 

Não, não ouvi. Se o senhor me permita, eu vou dizer uma coisa para o senhor, isso está 

sendo gravado, está na casa do povo, o André não foi muito feliz na colocação dele, 

porque quando ele começou a conversar, eu não me lembro dele ter falado de preço 

nenhum, o que eu lembro que ele falou e ofendeu, eu achei assim ofensivo, ele falou 

assim para a secretária: olha, a prefeitura não paga o que vale, ou coisa parecida, e o 

proprietário é um cara que não precisa vender isso daqui. A Secretária virou para ele e 

falou: olha aqui moço, a prefeitura paga o que é justo, o que é avaliado 

metodologicamente pela secretaria de obras. Eu sugiro que amanhã, como o processo é 

público e está sendo juntada o que ele falou para a gente, aí se o senhor, a secretária ou 

alguém da prefeitura tiver interesse, pega cópia aqui, porque não foi bem isso que ele nos 

disse. O que ele ainda nos falou era que o imóvel era quatro e setecentos. poderia ser 

vendido por quatro e quinhentos e até mais barato pelo pagamento à vista e que a secretaria 

teria falado para ele: "dinheiro para gente não é problema". Eu tenho certeza. certeza 

absoluta, que tanto o senhor. como a professora Maria do Carmo, que são pessoas íntegras e 

sérias, eu tenho certeza que vocês vão processar esse rapaz pela mentira que ele falou. pelo 

que vocês estão falando. porque eu processaria. uma acusação dessa. dentro de uma Casa 

de Leis, na frente de dois vereadores. o presidente e o relator. eu não tenho dúvidas que 

vocês vão processar esse rapaz, mas enfim, é só uma observação. É, vamos ver o 

desenrolar. Voltando aquele assunto do NAPEM, quando vocês tiveram a ideia de fazer o 

NAPEM no prédio do Damásio? Quando que surgiu essa ideia? Olha, houve uma proposta 

do diretor de departamento pedagógico de incrementar com laboratórios, ele trouxe um 

projeto e apresentou para a professora e no momento de fazer a opção de levar o 

prédio da secretaria para a Alameda Dama da Noite, o que aconteceu, os 

departamentos, cada um à sua maneira foi buscando seu espaço e acabou ficando 

restrito o espaço para o NAPEM, imagine para um Centro de Tecnologia para 

Educação, foi nesse momento que comecei a perceber que a destinação do prédio do 

Damásio seria para o NAPEM. Então, quando vocês foram fazer a vistoria no prédio do 

Damásio, pelo que estou entendo, não existia a finalidade, a intenção de instalar o NAPEM? 

Como eu disse para o senhor, a primeira visita que foi feita lá era a expectativa de uma 

escola infantil. Posteriormente, em cima do projeto pedagógico é que se definiu que lá 
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seria apropriado e foi feita a justificativa neste sentido. Quando foi isso? Mais para o 

final do ano. Pergunta a :tfil~iitWi,é.!í"í'iri Nessa linha de raciocínio Clóvis, sua vida foi 

dentro do Sesi, não é? Como diretor lá da unidade, você podia por exemplo, iniciar um 

processo de compra para uma finalidade e depois de autorizada você mudar essa finalidade? 

Você não responderia por essa alteração? Olha, uma situação é uma situação. Todas as 

minhas propostas tinham que ser justificadas e tinham que ser referenciadas, qualquer 

mudança que eu fosse fazer, se eu as fizesse e fundamentasse e mostrasse que tivesse 

fazendo numa finalidade justa, e isso aconteceu algumas vezes, eu nunca tive 

problema. Por sinal, à frente da Diretoria Regional, recebendo TCU, auditoria interna e 

externa, nunca houve nenhum apontamento. A dinâmica as vezes de uma gestão ela 

determina que você vá ter que tomar um outro rumo ali em determinada situação e com 

certeza tivemos situações em que tivemos que mudar o rumo sim. Mudar o rumo eu 

vejo natural na vida, para mim é uma coisa natural, desde que você esteja 

parametrizado dentro da moralidade, da legalidade, ponto. Perguntado pelo vereador 

relator; Clóvis, eu vou insistir, porque isso é de uma importância tão grande ... a respeito de 

quando vocês entenderam que o NAPEM tinha que ir para o Damásio? O mês, eu não 

preciso da data, mas o mês, acho que é mais fácil, não é? O que eu posso lhe afiançar é 

que eu não participei disso, já estava andando o processo, ai já houve um movimento 

em que não acompanhei isso de perto, mas eu acredito que foi mais para o final do 

ano, eu não sei, novembro? Se o senhor quer um mês, estou dando esse mês para lhe 

satisfazer, porque eu não sei, eu não participei disso. O senhor não lembra quando 

cogitaram para o senhor? Isso eu já lhe disse, foi no final do ano, eu já c·omecei até a 

participar de reuniões aonde, puxa, esse centro vai ter assim, laboratórios fantásticos, 

é realmente encantador o negócio, eu espero que o mais breve possível seja 

apresentado para as vossas excelências, mas eu não lembro. O senhor não consegue 

lembrar se foi em outubro, novembro, ê:lezembro, quando que citaram para o senhor a 

possibilidade do NAPEM ir para o Damásio? Eu, como lhe disse, novembro eu te forneço 

como o mês que comecei a tomar ciência desse projeto de transformar o NAPEM num 

centro. Para? Para o Damásio? Num centro de formação, agora se ele ia para o Damásio, 

isso daí foi uma decisão de secretária, ela decidiu que aquele espaço seria o espaço 

ideal para receber o centro, ela definiu conjuntamente com o diretor pedagógico dentro 

de um processo, dentro de um projeto dele. E foi quando? Será que o senhor ficou 

sabendo só agora, no começo do ano agora, que o NAPEM ia para o Damásio? Não, no final 

do ano, como eu já lhe disse, eu soube que o NAPEM ia se transformar num Centro de 
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Aperfeiçoamento, puxa, e confesso que fiquei até feliz com a notícia, agora, não é que 

eu fiquei sabendo, isso não tem nada a ver comigo, foi uma definição da senhora 

secretária e que aquele local seria mais apropriado. É isso que estou perguntado, o 

senhor lembra se foi setembro, outubro, novembro, dezembro? Desculpe ... será que eu 

estou entendendo? Eu não respondi para o senhor que eu não sei e que se o senhor 

quisesse uma data eu ia falar para o senhor lá no final do ano? Eu vou ajudar o senhor: !;_ 

porque dia vinte e nove de novembro de dois mil e vinte um, a sua superior hierárquica 

imediata. ela justifica a aquisição do NAPEM na Staff, então, por óbvio, por óbvio, não poderia 

citar o NAPEM no Damásio, porque senão caracterizaria uma falsidade em cima disso, 

porque aqui, a justificativa para a Staff é para colocar o NAPEM lá, então, por óbvio, a 

mudança foi em dezembro! Como eu disse para o senhor, eu informei ao senhor, que eu 

não tinha assim, não tinha informação de quando foi redefinida a destinação. Eu só ... 

entendo o seguinte, era uma necessidade, estava dentro da legalidade? Foi o que 

aconteceu, agora eu confesso, eu estou dizendo para o senhor, eu não participei da 

destinação, da mudança disso. É que a questão da legalidade é relativa, porque o 

procurador jurídico do município, os dois, foram categóricos em questionar essa legalidade, 

porque a partir do momento que não teve a individualização e mostrando ali que aquele 

imóvel específico seria necessário, então essa questão de estar dentro da legalidade é 

relativa, mas enfim, eu sei que não é o papel do senhor, o senhor não fazia a análise jurídica. 

O senhor teve contato com o Paulo Kazuo e Fernando Tatemoto da Top? Eu tive, eu 

conheci o senhor Fernando no dia que nós fomos visitar as instalações do prédio onde 

funciona a sede da secretaria hoje. O senhor Paulo ... eu conheci o senhor Paulo coisa 

de uns vinte dias atrás, que ele esteve na secretaria, eu nem sabia que era o dono da ... e 

ele foi lá, que teria passado pelo jurídico e o jurídico havia orientado ele que fosse até a 

secretaria e fizesse um acordo, que a gente assinasse um acordo com ele em relação 

a .... para desjudicializar e ele receberia o valor avaliado pela secretaria de obras. Como 

eu compartilho sala com meu colega assessor doutor André, ele o recebeu e disse para 

ele: olha, você vai me desculpar, mas a partir do momento que judicializou, você 

chegou no prédio errado, o prédio que você tem que ir, e citou Rua Araújo Leite, ele 

estava falando do SNJ, aí ele ... mas o procurador mandou eu vir aqui, ele falou assim: 

mas nós não vamos, nós não fazemos acordo, não é isso, o senhor está equivocado, 

procure o jurídico. A única vez que vi o senhor Paulo, mas fora isso não conheço ele 

não. Ele pediu para retirar a ação? Pediu, ele foi lá, disse que faria um acordo para que 

desjudicializasse e receberia o valor da avaliação da secretaria de obras. Do prédio do 
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Damásio? É, do prédio do Damásio. Lá atrás então, não teve nenhum contato, foi só com o 

Fernando? Não conheço. O Fernando, meu contato com ele também foi mínimo, que ele 

apresentou as hipóteses e o relacionamento dele era mais direto com o Claudio. Esses 

imóveis que foram adquiridos, por exemplo, a Secretaria da educação, porque que tinha que 

ser ali naquele prédio da Staff, não tinha um outro prédio no município de Bauru que poderia 

abrigar secretaria? Olha, nós trabalhamos pelos menos uns três, quatro prédios. Quais 

são? Nós tivemos o prédio do senhor Toninho, da Maríflex, na Vila Independência, nós 

tivemos num prédio no Distrito Industrial, que ao meu ver, era um prédio fantástico, a 

CPFL serviços fez ali uma reforma que daria um prédio interessante, teve o próprio 

prédio onde funciona a secretaria, foi vislumbrada a possibilidade, mas descartada de 

imediato pelo alto custo dele, e além do prédio da secretaria, teria que se desapropriar 

também a lateral onde funciona uma academia, porque não caberia, não teria como 

desapropriar para dar uma continuidade, e ficou inviável. Ah, tivemos também uma, eu 

não lembro a corretora que fez, que mandou para nós, para que a gente, que ela tinha 

um prédio fantástico e, abre aspas, tá, na fala dela, que teria sido uma grande igreja e 

nós fomos ver, na Rua Virgílio Malta, mas nós fomos ver até... esse fomos ver, 

passando em frente, era um prédio envidraçado, em frente a Caixa Econômica Federal 

que passa embaixo do viaduto onde era o INSS ali. Quem que levantou esses imóveis? 

Olha, alguns prédios foram levantados pelo próprio Claudio, que ele pesquisava, e 

alguns chegaram a nós através das próprias pessoas que trabalham com imóveis. 

Chegamos a receber várias pessoas, tivemos até que interromper alguns processos 

porque não condiziam com nossas expectativas, eu gostaria de deixar bem claro que 

foi feita uma avaliação criteriosa, pode, como bem discursa a Vereadora Chiara, não ter 

sido ideal, mas o que foi feito foi feito com muito esmero. Nós procuramos fazer e 

buscar as alternativas sim. Por exemplo, respondendo ao senhor, porque o prédio da 

Staff? O prédio da Staff inicialmente era uma escola e a nossa ideia era que fosse uma 

escola. Ontem, foi aprovada a Emenda Constitucional nº 03/2021, aonde isenta os prefeitos, 

os entes que não fizeram os investimentos mínimos de vinte e cinco por cento necessário na 

educação, de responsabilização administrativa, criminal, ainda precisa ser sancionada, 

promulgada, publicada, pelo Presidente Bolsonaro, mas vai ser, isso é um apelo de grande 

parte dos municípios, e os prefeitos que não utilizaram o mínimo de vinte e cinco por cento, 

eles não vão ser responsabilizados, desde que utilizem até 2023, e nós sugerimos que a 

prefeita desistisse dessas judicializações, são quatro processos, e nesses processos, se 

houvesse a possibilidade, pelo que o senhor acompanhou de tudo isso, desses quatro, o 
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senhor acha que algum deles seria viável reverter para o dinheiro voltar para o município e 

poder gastar durante um tempo mais razoável? Olha, relator, não cabe a mim achar nada 

neste sentido. Isso aí é uma política de governo que eu... Mas como assessor da 

secretaria de educação, que assessora a secretária, que fez um levantamento de dezenas de 

escolas que precisam de melhorias, que devolvendo esse dinheiro poderia ser utilizado 

nessas escolas, o senhor como assessor da secretaria, o senhor orientaria a prefeita, ou 

entende que atende ao interesse público se reverter essa judicialização? Aí é uma pergunta 

objetiva e técnica, aí já não estou no subjetivismo. Eu respondo para o senhor que eu me 

sinto constrangido com a pergunta, porque isso não compete a mim decidir, e eu não 

estou ali para aconselhar secretária, prefeita, nada. Qual que é o cargo do senhor? Meu 

cargo é de Assessor de Gestão. Eu estou ali para mostrar serviço para ela e tem uma 

missão e pretendo cumprir e para isso existe um planejamento em cima disso aí. 

Assessor de gestão? Então, pela gestão foi melhor ter utilizado esses trinta e cinco milhões 

adquirindo esse prédio do Damásio do que reverter esse dinheiro ... como gestor, assessor de 

gestão, é melhor ter gasto então? Eu vou ser específico no prédio do Damásio ... foi boa a 

aquisição de seis milhões de reais naquele prédio? Se tivesse a possibilidade de retornar? 

Não tem constrangimento nenhum aqui, a pergunta é técnica. Volto a dizer para o senhor, 

não me sinto confortável em responder isso para o senhor, porque não cabe a mim 

uma política de governo. Na época, foi sim a melhor situação que resolveu, porque 

tinha sim a necessidade, apareceu a oportunidade, investiu-se corretamente e cumpriu

se a legislação. O senhor está noticiando hoje que haverá uma mudança nessa 

legislação, eu acredito que não cabe, não me sinto confortável para emitir meu parecer 

agora, até porque fui pego de surpresa. Eu confesso para o senhor que fiquei até feliz, 

não especificamente por Bauru, porque eu achei que foi um ano tão atípico .... o pessoal 

em Brasília demorou muito para dar esse olhar, mas essa é uma opinião minha, agora 

em relação ao que já está .... situação feita, decisão tomada pela prefeita, eu me sinto 

constrangido, novamente repito para o senhor, emitir meu parecer nesse sentido. O 

mesmo constrangimento o senhor não sentiu quando apoiou a compra do prédio. do 

Damásio? Ali foi tranquilo? Eu não apoiei, nós levamos situações, houve aí uma 

formatação disso juridicamente e uma decisão de uma chefe do executivo. Mas o 

senhor como assessor não ficou constrangido também nesse momento, de chegar para a 

secretária e falar: secretária, seis milhões de reais num prédio aqui na zona sul? Não deu um 

constrangimento assim também no senhor? Porque várias pessoas que sentaram aqui 

ficaram constrangidas, o próprio Claudio que falou aqui antes do senhor, deu a entender que 
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não aprovou muito essa ... com a descrição dele, deu para sentir o constrangimento do 

Cláudio Kadihara aqui. O senhor não ficou constrangido? Não, eu não me sinto 

constrangido com o que já foi decido, tomado e homologado pela prefeita. Com certeza 

não foi atitude impensada, atitude nenhuma de irresponsabilidade, até porque ela 

trabalha também em cima do planejamento ofertado pela secretária da educação. 

Então, o senhor vai me desculpar, mas eu não me sinto constrangido em nada do que 

já aconteceu, agora, o senhor me coloca numa situação incômoda para mim, eu emitir 

parecer em relação a ato já feito pela minha chefe, pelas minhas chefes, no caso. Sabe 

porque seu Clóvis, porque quando o senhor apresenta um relatório com dezenas de escolas. 

escolas com crianças que estavam tendo até problema de convulsão com o calor. porque não 

tinha ventilador. fiação. e se gasta seis milhões de reais num prédio igual aquele do Damásio. 

sabe, isso aí constrange a gente e é isso que estou perguntando, mas pelo jeito o senhor não 

teve constrangimento nenhum nesse momento. é o que estou entendendo. Não, nesse 

sentido não, porque eu garanto para o senhor que todas as providências emergenciais 

e de urgência foram tomadas em relação aos prédios e essa casa deverá receber 

futuramente propostas nossas, mas calcadas em situações concretas, volto a repetir, 

que não vão se resolver nesse governo, e acredito que nem no futuro, porque são 

medidas e estudos que estão sendo feitos em prol do que nós temos de mais rico em 

qualquer situação, que é a criança e que é o nosso futuro, por isso não me constrange. 

O senhor sabe porque que dificilmente vai se resolver. sabe o que é difícil de resolver? Eu 

vou te falar o porquê: Nós temos a possibilidade aqui de reverter aqui esses quatorze milhões 

de reais para aplicar devidamente na educação, só que eu duvido que a prefeita municipal irá 

fazer isso, você sabe o porquê, essa é a minha opinião. porque o compromisso deve ser 

muito forte, ao contrário, aqui estou externando a minha opinião. ao contrário do que falaram 

aqui que a prefeitura pagou um preço muito barato. o compromisso deve ser muito forte. 

agora, o compromisso com o que e com qu!lm, cada um tire suas conclusões. no relatório 

provavelmente vai constar. agora. o melhor que seria nessa nova lei é revogar esse absurdo, 

em especial. esse absurdo desse prédio de seis milhões de reais que pagaram. menos de 

dois milhões em menos de um ano e venderam por seis milhões para o município. Isso me 

constrange. Isso me constrange demais. principalmente vendo a situação que estão as 

escolas e o senhor. melhor do que eu, melhor do que acho que todo mundo aqui. que foi lá 

em loco. escola por escola. viu a situação, viu o sofrimento que as crianças estão tendo nas 

escolas municipais e ao invés de ter um projeto para reformar essas escolas, compra mais 

prédios! Isso constrange senhor Clóvis, constrange demais. e eu duvido, o senhor falou que 
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trabalhou a vida inteira na iniciativa privada, em empresas privadas, eu duvido que o senhor 

duraria muito tempo comprando prédios igual do Damásio por seis milhões de reais. duvido. 

Repito, não comprei nada. Mas participou da negociação. Não fiz negociação nenhuma. O 

senhor orientou, o senhor era assessor, senhor Clóvis. Eu orientei, eu apresentei situações 

que houveram definições, que com certeza não foram ao acaso, existe todo um 

planejamento, um projeto de 2022 a 2025. Que não incluiu o NAPEM no Damásio, o 

NAPEM estava incluído no prédio da Staff. O senhor já olhou esse projeto? Eu acho que o 

senhor está equivocado. Não, não, não. Eu estou olhando aqui a justificativa que está 

escrita no dia 29 de novembro, aonde o NAPEM iria ser no Staff, isso aqui que estou olhando! 

Aqui, na justificativa para o prédio da Staff não consta NAPEM no Damásio, a não ser que o 

senhor fale para mim que isso aqui é uma fraude ... aí eu mudo de ideia, mas o que está aqui 

no papel, na justificativa, assinada pela secretária, é que o NAPEM iria para o prédio da Staff 

e não para o Damásio. Mudou? Ah, mudou, depois do dia vinte e nove de novembro, mudou 

o interesse. Vocês vão depois explicar aonde tem que explicar. Perguntado pelo ~~r!,lador 

Losila; Já existe orçamento neste ano para fazer todas as manutenções e reparos 

necessários nas escolas do município? Todas, é um negócio muito extenso. Não posso 

dizer para o senhor, vai fazer tudo. Volto a repetir, para a gente fazer tudo, para fazer 

tudo, eu, numa visão assim simplista, eu posso dizer que nós vamos levar pelos uns 

dois a três mandatos para gente ter orgulho de dizer que nossas escolas são padrão. 

Então, quatorze milhões ajudaria nesse orçamento do próximo ano para acelerar esse 

processo de reforma e manutenção das escolas? Eu não tenho ... eu não fiz ... eu recebi a 

notícia do nobre Vereador Borgo aqui, da PEC. Não, mas nós não estamos falando da 

PEC .... se tivesse mais quatorze milhões em arrecadação, ajudaria? Não estou falando da 

PEC. Dinheiro, dinheiro, vereador, dinheiro é sempre bem-vindo, mas eu não vejo que 

seja esses quatorze milhões que vá fazer a diferença, sem antes eu me sentar lá com a 

área de orçamento, com a área financeira, nós temos a necessidade desse valor? Não 

temos? Eu não posso afirmar isso para o senhor. Palavra da \f,fil,slgQ,Ora .Chí,a.~; Eu só 

queria deixar registrado aqui Clóvis, o seguinte: Esse valor que foi investido nas 

desapropriações, se nós dividirmos ele pelas oitenta e duas escolas que nós temos na rede 

municipal. dá mais de quatrocentos e vinte e quatro mil e quatrocentos reais por escola, por 

escola. então, a intenção, a boa vontade, o amor pela educação. todos nós temos, mas 

acertar os investimentos para que realmente a gente tenha impactos positivos na educação 

do município. é algo que precisa ser refletido muito dentro da secretaria da educação, muito 

mesmo. Eu acho que aqui nós não estamos para julgar ninguém e quando a gente fala que 
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há investimentos que a gente até entende ser necessários e outros que não, é neste sentido. 

Então assim. a educação da rede ela é boa? É, pena que não é para todo mundo. a gente 

tem mil crianças fora da escola. Pergunta do QQyfor]il.'Q~~ Todos os agentes políticos que 

aqui vieram, falaram que passou pelo negócio jurídico, passou pela secretaria da educação, 

voltada aos técnicos, e nessa área de atuação, o senhor sendo um servidor, titular do cargo 

de assessor, aí eu acredito que o senhor não tenha competência de decisão, mas de 

orientação, naquilo que é o melhor para a população de Bauru. E neste sentido, sabendo que 

a população carece da saúde. segurança, e sobretudo da educação, base para tudo, eu 

pergunto ao senhor: Houve planejamento específico para a aquisição de imóveis, visando 

atender a demanda de escolas, almoxarifado, estacionamento de veículos, imóveis, diante da 

análise que o senhor possa ter feito especificamente? Nós tivemos um inicio e o 

planejamento foi acontecendo, até ele gerar o planejamento 2022/2025. Dentro desse 

planejamento foram acumulando as necessidades e também as oportunidades, agora 

não foi desenhado, porque foi muito dinâmica a situação, foi muito veloz a necessidade 

e a gente fomos apresentando e com isso gerando esse planejamento, que como o 

senhor gosta, convido para conhecer, porque eu acho que nós temos que também, 

como bem coloca a vereadora Chiara e o vereador Borgo, nós precisamos compartilhar 

as forças e fazer a coisa acontecer da melhor maneira possível. Mas foi dessa forma 

que gerou um planejamento estratégico, no meu entendimento, assim, muito bom para 

esses quatro anos, os três anos finais da gestão Maria Kobayashi e à próxima pessoa 

que chegará, assim como ela recebeu de outros colegas a missão de dar continuidade 

em alguns eventos. Nós observamos que todos procedimentos administrativos, quer de 

prestação de serviços ou de compra, passa primeiramente para ver se tem reserva 

orçamentária e financeira, para depois startar os demais atos que se façam necessários. Eu 

pergunto para o senhor na condição de assessor: O senhor sugeriu que esse processo fosse 

passado inicialmente pelo setor de compras da secretaria municipal da educação? Se não, o 

porquê? Não, eu não sugeri, até por desconhecimento do processo interno mesmo, 

porque a gente já tinha essa informação de que havia disponibilidade orçamentária 

pela secretaria de finanças. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII/I/IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII/IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
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EVERTON DE ARAUJO BASÍLIO 

ll9l041#9~ 

Secretário Municipal de 
Economia e Finanças -
Prefeitura Municipal de Bauru 

Em suas declarações iniciais assim se expressou: Boa tarde Losila, que preside essa 

Comissão, ao relator Borgo e toda Comissão, Serginho, Lokadora, Chiara, Doutor Marcos que 

também está acompanhando, além de todos os servidores, ouvintes e telespectadores da TV 

e Rádio Câmara. Meu l;jÍ(ertruiJt~lJjQ~§.illiQ, sou servidor de carreira da Prefeitura, estou 

hoje no cargo de Secretário de Economia e Finanças, acompanho já essa situação em relação 

a gastos de Educação há algum tempo, porque no governo anterior eu era diretor de 

departamento do antigo secretário Everson, então, indiretamente, eu já vivia outras situações 

em relação à demanda de gastos, etc., fico à·disposição para qualquer questionamento desta 

Comissão. Pal.?Yiíl~~r~Msi:rila.toJ Boa tarde, senhor Everton. Sempre um prazer tê-lo aqui, 

sabe que eu tenho uma grande admiração pelo seu trabalho, um grande respeito, é um servidor 

de carreira, um servidor que conhece o trabalho lá, os detalhes dentro da Secretaria, é sempre 

um prazer tê-lo aqui. Eu tenho poucas perguntas, Everton, mas eu acho que são importantes 

para gente, nessa reta final da CEl ... para ter alguns esclarecimentos. Pelo que consta, tendo 

um superávit aí tanto do caixa da Prefeitura quanto da não utilização de verbas, acho que pelo ... 

fato da Covid, do Fundeb ... e no começo do ano teve uma audiência pública onde foi, acho que 

uma manifestação, de que poderia ter ali essa sobra de verba. Eu queria saber, só para gente, 
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tem um registro na verdade dessas audiências, mas para gente ter registrado aqui nos 

trabalhos dessa CEI. .. É .... quando nas finanças, o senhor, teve ciência de que teria o superávit, 

teria essa sobra de dinheiro e sabendo disso, tinha previsão de quanto e se foi orientado à 

Prefeita ou a Secretária de Educação nesse sentido? É ... a gente acompanha receitas e 

despesas da Prefeitura mês a mês, né Borgo. O ano de 2021 foi um ano totalmente 

atípico, a gente estava vindo de uma previsão feita em 20, é, do ano de pandemia, onde 

a tinha a previsão de 2020 de uma arrecadação de R$ 1.003.000.000,00 e aí em 2020 a 

gente sofreu muito com o início da pandemia, com os cortes, etc., então, a previsão para 

2021, tanto é que se não fosse o auxílio financeiro aos municípios na época, a Prefeitura 

teria tido muito mais dificuldades do que realmente teve. Então, a previsão de 2021 ela 

foi bem conservadora para um momento que a gente vivenciava em 2020, então, a gente 

sabendo que a arrecadação tinha caido consideravelmente, o ICMS, os repasses da 

União, etc., aí a gente fez uma estimativa orçamentária de previsão de receita e 

consequentemente despesa muito menor do que 2020 de R$ 953.000.000,00. Com base 

nisso, 2021 surpreendeu já desde o início, desde o primeiro mês a gente já verificou que 

estava superando a arrecadação de 2020, mês a mês, aí sempre fica aquela dúvida: "É 

algo esporádico ou é algo que está acontecendo devido ao ano anterior não ter sido tão 

bom?". Então, assim, para falar de fato mesmo, assim quando teve o primeiro contato 

de falar: "Oh, pode acontecer, a gente está acompanhando, mas está acontecendo isso", 

foi logo após a audiência do primeiro quadrimestre, no fechamento do primeiro 

quadrimestre, em abril, final de abril, começo de maio, que a gente estava com os dados 

do primeiro quadrimestre prontos, tanto que eu até trouxe aqui na época, por exemplo, 

em 2020 a Educação estava com 21.04%, e em 2021 com 16.15%. Então, aí já mostrou um 

alerta que a gente estava quase 5 pontos abaixo. Gastando mais, a Educação é .... para 

21.04% na época, gastou R$ 73 milhões e, em 2021, com 77, já estava 5 pontos abaixo 

do que em 21 do exercício anterior. Então é algo que você já fala: "ôpa, se continuar 

nessa toada aí, é algo que a gente tem que começar a planejar". Então foi passado em 

reunião, é, teve outras reuniões também já foi, foi abordado, a partir do momento em que 

você começa a acompanhar, ver que algo mais constante, não foi algo que estava sendo 

eventual, tanto é que foi durante todo o exercício de 2021, é ... fatos variados, é, inflação, 

aumento de insumos, etc., o próprio repasse do ICMS teve um... uma... uma boa 

quantidade de valor significativo, embora o valor adicionado no município de Bauru 

tenha caído, a gente conseguiu arrecadar mais, mesmo assim. Só do ICMS, para você ter 

uma ideia, comparado com o exercício anterior, a gente arrecadou R$ 50 milhões a mais, 
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né, o que acabou suprindo até aquele o auxílio financeiro que não veio em 2021. A parcela 

do ICMS, o recebimento é mensal? É .... semanal. Toda terça-feira. Então já daria para, em 

abril, já daria para ter uma previsão até dezembro do .... Não. Ele libera sempre no mês, só, 

Borgo. Então, tipo, é mês a mês, né? Comparado com consumo ali, do valor adicionado, 

o valor adicionado é contado sempre com dois anos anterior da fatia e depois daquele 

consumo é dividido com valor ... com relação a esse valor adicionado, a proporção dos 

municípios. É, então, por exemplo, no .... final de abril, começo de maio, você já tendo o 

repasse do ICMS de janeiro, fevereiro, março e abril, então já tinha uma constância ali para 

saber que não era nada .... Sim .... Sabia já que ia ser. ... É, a partir do primeiro quadrimestre, 

realmente a gente já observou que essa ... esse aumento de arrecadação ele estava 

concreto já ... , um montante assim é difícil, eu falo .... porque é .... nenhum cenário mais 

otimista a gente chegou a imaginar que ia chegar nesses índices que chegaram, de um 

aumento aí, comparado com o exercício anterior, de mais de R$ 100 milhões. Mas, tudo 

bem, que tem diversas verbas específicas, carimbadas e etc., mas foi um aumento 

considerável. E a gente sabe da dificuldade, não só da Secretaria de Educação, mas de 

todas as pastas, como você falou, a gente chegou a trabalhar juntos, você chegou a ser 

Secretário, você sabe que às vezes algumas dificuldades que se encontram na parte 

Executiva, por exemplo, a Educação, para você ter uma ideia, vou citar esse exemplo, 

em 2018 eles tinham iniciado um processo de linha branca, um processo que iniciou em 

2018. Só no início de 21 começaram as entregas. Então, quer dizer, devido aí fatos, 

problemas licitatórios e etc., mas, a Secretaria em si tem sempre é ... um ... governo em 

si, não só Bauru, isso aí é algo de governo público, né, então eles tem essa dificuldade 

às vezes de compra, a Educação eu sei que eles tinham startado também é licitação de 

computadores no ano passado, que eu até sei até agora pelo menos, eu sei, estava para 

entregar, não entregou, mas tipo ... Então, às vezes, você conta muito com algumas 

despesas que vão ocorrer naquele ano que você conta, às vezes você tem até o OK do 

fornecedor que vai entregar, e agora, principalmente nessa época de ... de aumento de 

inflação, tudo, de alinhamento de preço, e etc., acabam que às vezes algumas compras 

grandes, quando você fala de Secretaria de Educação, que é na casa de milhões de reais, 

acaba atrapalhando aí a execução da Secretaria. Lembrando, que a Finanças ela 

realmente auxilia nesse fechamento desses quadros do 25% com relação a gasto, mas 

ela não tem controle sobre o que está sendo comprado, sobre o que está sendo gasto, a 

gente faz orientação com relação, por exemplo, com essa demanda. A gente pega o 

quadrimestre de 20 comparado com 21, e você pega que você está com 16% no 
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quadrimestre de 2021, para você chegar num índice, naquela época era algo em torno de 

quase R$ 20 milhões, já no primeiro quadrimestre. Esses, só para eu entender, desculpa 

eu às vezes te interromper. Esses R$ 34 milhões, R$ 35 milhões, que foram gastos com 

imóveis, ele corresponde a quantos por cento do total da Educação, que teria que ser investido? 

Olha, Borgo, eu precisava fazer a conta. Para você ter uma ideia, o fechamento da 

Educação, no terceiro quadrimestre né, a gente fechou com um índice é, ... de anos pra 

cá, como existem muitas glosas no Tribunal de Contas, a gente, está evitando fechar 

muito em cima dos 25%, porque sempre tem alguma coisa que o Tribunal glosa, para 

não correr esse risco de não atingir o índice, que é algo que o Tribunal realmente bate 

muito em cima, a gente normalmente está fechando na casa de 25,6%, 25,7%, esse ano 

fechou em 26.24%, tá, é, foi um total de R$ 310 milhões, com relação a parte de aplicação 

da Educação. Então, comparado com o ano passado .... Esses 25%, então, teria que ser 

gasto em cima dos R$ 310 milhões ... total. Exato. Na verdade, os R$ 310 milhões no total 

aplicado na Educação. Então, uma sobra aí, mais ou menos ali, de uns R$ 7 milhões ou 

R$ 8 milhões, que é o padrão que sempre tem que ... é a gente precisa deixar, porque 

pode ter alguma despesa glosada ou algo do tipo, né? Para você ter uma ideia, no final 

de 2020, para atingir o índice de 25.4%, foi R$ 239 milhões quase R$ 70 milhões a menos. 

Então, quer dizer, de 2020 para 2021, foi algo realmente atípico, então, alguns 

planejamentos que iniciaram lá em 2021, está começando a ter resultado agora na 

Secretaria de Educação. Em 2020, como é que vocês fizeram para fechar? Em 2020, como 

teve o auxílio financeiro aos municípios que não entrava nesse índice dos 25%, não era 

obrigatório, ele veio uma parte específica para a Saúde, para combate ao COVID e o outro 

ele era de livre alocação e a gente teve até já audiência sobre esse assunto. Ele não tinha 

é os 25% da Educação, então, como teve uma queda na época dos repasses de ICMS, 

FPM, acabou que ficou mais fácil em 2020 atingir o índice. Caiu, então, o valor da 

arrecadação final e acabou e caiu a porcentagem .... Caiu o valor, caiu a porcentagem da 

Educação, consequentemente ficou um pouco mais tranquilo, porque o gasto em si da 

Educação, na hora que você pega, é um gasto elevado de manutenção. Tem 2,500 

servidores, você pega os benefícios, é .... o custeio em si da própria pasta, por ela só, ela 

já atinge o índice facilmente de 17%, 18%, normalmente. Só de custeio ele chega entre 

17%, 18% ... ? Eu acho que chega a uns 17%, viu Borgo, hoje, agora, com o aumento que 

teve. Na época, em torno de uns 15%, 16%. Então, é assim, é ... a Finanças auxilia, a 

gestão é toda da Secretaria de Educação, é ... quando tem uma mudança de governo, uma 

mudança é... o primeiro é sempre complicado, não é fácil, você... não... não está 
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acostumado com a ... com o andamento do serviço público, né, do setor público, 

compras, a parte orçamentária mesmo, você não planejou, você não gasta, entendeu, 

então é ... esse primeiro ano, eu, além de ter essa situação da ... por ser novo para muita 

gente que entrou na própria Secretaria de Educação, lógico que tem uma equipe por trás 

de tudo isso, mas ali para os gestores, é, a gente teve esse aumento de arrecadação, que 

foi algo que, se a gente olhar aí nos últimos 10, 20 anos, a gente não teve nada próximo 

disso com relação a previsão e o arrecado e a ... o exercício anterior e arrecadado no ano. 

Quanto que era a previsão e arrecadação de 2021? A previsão de ~O?t, ela era num 

montante de R$ 953 milhões e o valor arrecadado de rj.92:{: foi de R$ 1,114 bilhão. Só que 

aqui dentro desse total que estou te passando, tem verba estadual, de fundos, tem verba 

de convênios, tem verba carimbada, tem verba do zoológico, então ... não é tudo de livre 

alocação. De livre alocação, eu diria que foi algo em torno de ali entre R$ 90 milhões e 

R$ 100 milhões. E da Educação, você tem específico da arrecadação de 2020 e 2021? É, 

então, aí seria mais ou menos igual a gente fez aqui... fizemos no fechamento, R$ 70 

milhões a mais, com base no que tinha ... entre R$ 60 milhões e R$ 70 milhões a mais, 

porque teve um gasto um pouco maior do que no exercício de 2021, porquê... no 

exercício 2020, fechamento em 2021. Você comentou por cima, como é que ... como é que se 

explica esse superávit, Everton? Na verdade, no ano de 2020, eu acho que todo mundo 

ficou apreensivo, né, quando estourou a pandemia, os gastos mesmo diminuíram em si, 

o consumo, é... todo mundo assustado com essa situação de pandemia, houve 

realmente, eu acho que o pessoal parou de gastar, vamos dizer assim, todo mundo 

assustado com o que estava acontecendo, aí a gente viveu esse momento em 2020 aí, 

com o próprio repasse do ICMS, o FPM, que é relacionado, que vem da União, deu pra 

sentir isso no próprio ISS, alguns serviços, o pessoal... ninguém saía de casa, ninguém 

chamava ninguém pra fazer um serviço em casa, se consumia no restaurante, hoje 

comprava no mercado, todo mundo isolado de certa forma no início, acabou que a 

economia deu uma parada de certa forma, perdeu aquele fluxo. A partir de 2021, veio a 

inflação, né, a gente saiu de uma inflação, ela praticamente quase dobrou, ela ficou na 

casa de 10,06%'no acumulado ali no período que a gente até citou aqui, acho que até 

novembro, 10.34%, se não me engano 10,64%, no fechamento de 2021. Além da inflação 

em si, depois a normalidade, né? A volta à normalidade, vendo que tinha uma saída, que 

a pandemia teria um fim, né, voltando à normalidade, então, eu acredito que foi esse 

conjunto de situações. Além, também, lógico, deixar claro, que a gente na Secretaria de 

Finanças, cada vez mais também, Borgo, a gente está trabalhando para aperfeiçoar as 
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cobranças, não é caça às bruxas de multa, nem nada, mas, a gente está se aperfeiçoando 

tecnologicamente com sistema, a gente está a parte da auditoria ali que é responsável 

pela arrecadação tributária, divida ativa, cada vez fazendo os trabalhos mais corretos, 

mais produtivos com relação a essa melhora na arrecadação. Por exemplo, de dívida 

ativa, se a gente colocar, a gente teve um incremento de R$ 4 milhões, comparado com 

o exercício do ano anterior, sem ter um Refis, né, então é algo produtivo ali, é um trabalho 

com a Secretaria de Negócios Jurídicos. Algumas execuções que tão dando resultado, 

hoje quem não paga o IPTU, corre o risco de ser executado, ter o bem bloqueado, então 

isso acaba também fazendo com que a Prefeitura é ... saia do comodismo de esperar a 

pessoa pagar, hoje a gente cobra também, então é um serviço que está sendo 

aprimorado, é um serviço que está sendo aperfeiçoado pelos auditores, pela equipe da 

Secretaria de Finanças, então, tipo, esse conjunto de situações, além, lógico, do 

aumento da arrecadação, da inflação e tudo mais, que eu levo a dizer que chegou nesse 

aumento de ... nesse superávit previsto que tanto foi falado em 21. Então, no final de abril 

ali, em maio, ali, já dava para constatar um padrão de crescimento ali de arrecadação. Sim, 

isso foi passado para os gestores da Educação na época. Tanto até em audiência pública 

foi falado isso, né Borgo? O quadro ali que eu trouxe foi apresentado aqui na audiência 

pública, que foi aqui na Câmara. Quando foi constatado esse superávit, essa previsão de 

sobra, você chegou, você, ou alguém da sua equipe, a orientar a Prefeita ou a Secretária da 

Educação? Sobre? Sobre essa sobra, esse superávit, para ... alertando o cumprimento dos 

25%. Sim, tanto é que, por exemplo, eu falei: "Se a gente pegar o primeiro quadrimestre, 

gastou-se mais do que em 20 e mesmo assim o índice ficou praticamente 5% menor". 

Então, quer dizer, não é que não estava se gastando, estava tendo um aumento de 

arrecadação e consequentemente a despesa para atingir os 25% teria que acompanhar 

esse ritmo, então .... Mas, quando a Finanças, quando foi constatado esse padrão, vocês 

chegaram a alertar diretamente a Prefeita ou a Secretária, é .... sobre o crescimento da 

arrecadação, a sobra e o possível descumprimento dos 25%, vocês chegaram a alertá-las? 

Sim, isso é uma das demandas que a Suéllen desde o início sempre cobrou, né, como 

que estava o gasto com a Educação, o gasto com a Saúde, então, é algo que a gente 

além de sempre prestar conta para própria Secretária de Educação, é algo que a Prefeita 

acompanha e sempre solicita ... Acompanha diretamente ou através de assessor? Não, 

diretamente. Eu passo diretamente para ela, Borgo, ela é .... ela gosta de acompanhar até 

o aumento de arrecadação, correr atrás de verbas igual a gente foi, nesse ponto ai ela é 

bem proativa e participativa. Então ela já sabia desde o final de abril que tinha essa 
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padronização e a possível sobra .... Tanto que a gente teve reuniões na Secretaria de 

Educação com relação a esse assunto, que ela mesma chegou a, é pelo menos em duas 

oportunidades, não lembro a data, mas posterior a abril, que ela mesmo, ela chegou a 

participar para perguntar os projetos que estavam em andamento, tudo mais. E nessas 

eu cheguei a participar junto. Então, quer dizer, ela teve uma participação direta em 

verificar e acompanhar com relação a esse andamento. Só que, Borgo, por exemplo, 

nessas apresentações, assim como em anos anteriores, você recebe uma listagem do 

que está em andamento. Se tudo que está ali realmente andar na licitação, se tudo que 

está empenhado às vezes gerar o gasto, você está num índice de falar "ó, está dentro 

dos 25%". Entendeu? A gente estava numa situação controlada até um certo período, se 

você pegar "ó, está reservado aqui um processo que está indo para licitação, o que está 

empenhado, se a gente gastar tudo que está empenhando, a gente vai chegar num índice 

que você considera que desempenhou, é, porque ali tem essa previsão de despesa". 

Essa reunião foi o que, em maio? Eu acredito que foi logo depois da audiência que, quando 

chamou a atenção de todo mundo dos números. E ali, então, nessa reunião, se tivesse é 

gasto tudo que estava empenhado iria cumprir a meta de 25%? Na época sim, Borgo, a gente 

sempre coloca 13° que se pagaria metade em junho e metade no final do ano, então, a 

hora que você começa a colocar essas despesas ... se o aumento da arrecadação não 

ultrapassasse aquela média ali que estava vindo, estava numa situação assim, sob 

controle. É, a arrecadação realmente depois, a partir de agosto, setembro, ela deu um 

"boom" até novembro e em dezembro ela teve uma limitação ali, ficou equilibrada. E já 

pegou o último ano de 2020. Eu acho interessante você estar falando pelo seguinte. No final 

de abril tinha uma padronização que haveria aquele crescimento, então a gente não pode dizer 

que julho, agosto, setembro teve surpresa, já sabia! Prefeita pessoalmente sabia dessa 

padronização e desse aumento! Nessa reunião logo depois de abril. se tivesse cumprido todo 

o empenho, ia gastar todo o dinheiro. Sim, eu não lembro o índice, mas estaria dentro de 

uma situação muito mais confortável do que os 16%. Gastando todo o dinheiro da previsão 

empenhada, não sobraria R$ 35 milhões. Consequentemente não! Então, eu chego à 

conclusão, que a intenção de adquirir os imóveis foi depois de maio, de junho. Eu acho que, 

eu não lembro as datas que iniciaram os processos, mas eu acredito que foi em torno 

dessas datas realmente que surgiram as possibilidades também dessas 

desapropriações, dessas aquisições. Mas assim, as datas corretas desses processos, 

eu só fui acompanhar depois dele .... Foi depois de final de abril, maio .... Exato, porque aí 

vai para a Finanças ali para parte final. Mas, é ... realmente, se a gente tivesse ali um 
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controle, uma média, mas ... além da parte de despesa, viu Borgo, eu volto a ... afirmar 

aqui, sem a intenção de defender ninguém, o aumento de arrecadação pegou muita gente 

de surpresa, inclusive a Secretaria de Finanças, por mais previsões assim, a gente 

tentava sempre fazer uma previsão, uma noção, é ... foi algo atípico, foi algo muito bom, 

né, a gente não pode é .... dinheiro em caixa pro município é ótimo, é ... aumenta o nosso 

potencial de arrecadação, não tem algo que você reclamar. Só que, por exemplo, ... O 

Secretário de Finanças brilha o olho a hora que a arrecadação ... Não, é algo muito bom, né, 

paro você ver .... é .... Eu fiz essa observação, porque como eu fui Secretário, a gente fica no 

pé do Secretário de Finanças e fala: "Vai sobrar algum dinheiro para gente aqui?" Tentando 

até gerar receita, né Borgo, em alguns momentos, mas é ... e assim, e o tempo do setor 

público é complicado, porque por exemplo, por mais que em maio tenha tido essa 

conversa, vamos dizer maio, alguns processos para nascer em maio e realmente ser 

finalizado em dezembro no setor público, não é fácil. Sabe, a gente acompanha é, alguns 

processos têm às vezes pedido de impugnação aqui, por algum motivo entra uma 

empresa lá alegando alguma coisa, aí para um processo licitatório às vezes por meses, 

sabe, e às vezes um planejamento do que você tinha, por exemplo, igual nesse 

cronograma dessa ... desse início que a gente comentou, é ... tinha, além das despesas 

empenhadas, tinha as licitações que estariam em andamento, sabe? Tinha na época 

compra de computador, lousas, diversos, é ... se não me engano, tinha até carteira para 

escolas, algumas coisas assim. Eu não sei dizer desse, desse quantitativo da época, 

quanto realmente é ... ainda está em andamento ou quanto realmente foi finalizado até 

final de 21, porque aí é um acompanhamento que a Educação faz, né? Naquele momento, 

na hora que você pega o que está reservado, o que está empenhado, o que está para 

ser ... dar andamento, para chegar numa ação de empenho, você fala "não, está numa 

situação legal", mas igual eu te falei, eu dou exemplo da linha branca. A gente teve um 

fechamento de 19, 20, do governo anterior, que a linha branca estava sempre na lista 

para sair e por "n" motivos de licitação que não sei quais foram, a licitação não ocorreu. 

As vezes por problema aqui ou lá, foi sair agora em 2021, então, que dizer, eu t~_nho 

certeza que quando eles iniciaram esse processo de 2018, eles imaginaram que essa 

linha branca aí para geladeira, micro-ondas, etc., para algumas escolas, no ano seguinte 

já estaria nas escolas. Hoje está em quantos por cento, nós estamos aí no finalzinho, no final 

de abril também, hoje está em quantos por cento da ... do cumprimento da meta? Eu precisava 

levantar esse dado, Borgo, de cabeça aqui eu não tenho. Mas, assim, ele está ... a receita 

ela está equilibrada, está um pouquinho maior, mas bem equilibrada com a arrecadação 
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do ano anterior, né, e o gasto a Educação teve um aumento até pelo reajuste salarial que 

foi para o servidor. Além de alguns processos que estavam em andamento que estão 

saindo agora. Eu acredito que o indice, é, quando a gente for apresentar aqui o 

quadrimestre vai estar superior aos 16% do ano anterior. Eu acredito que vai estar ali em 

torno de 18%, 19%, eu falaria esse índice. Mas, assim, eu estou só projetando, tá? Não é 

nenhum dado físico, mas eu posso até levantar isso e te passar depois. Você sabe dizer, 

Everton, não sei se é sua Pasta, se não utilizar esses 25%, todo dinheiro, vamos supor, R$ 310 

milhões. se você não utilizar, você tem as consequências. pode ter contas rejeitadas, 

improbidade, enfim. Mas. esse dinheiro, ele tem que ser devolvido para União ou ele fica no 

caixa para ser utilizado no exercício seguinte? Com relação aos 25%? Isso. Ele é uma receita 

própria, né, é uma receita de impostos. Então não tem devolução nenhuma. É, o que 

ocorre por exemplo, que gera uma dificuldade para a Secretaria de Educação, é o 

seguinte: o FUNDEB ele faz parte, ele contempla os 25% também, o FUNDEB ele é um 

fundo formado por 20% das receitas que vem da União e do Estado, então ICMS, FPM, 

IPVA, é retido 20% já com relação a formação do FUNDEB. E a devolução do FUNDEB 

para o município é com base na quantidade de alunos matriculados e tudo mais. Então, 

um exemplo assim, que eu já cheguei até dar em audiência pública de prestação de 

contas. Hoje, a Prefeitura, ela ajuda o Fundo com R$ 100 milhões, mas ela recebe de 

volta R$ 140 milhões, ela recebeu, para ser mais exato, do FUNDEB .... é ... tem aqui o 

valor .... R$ 135 milhões de reais. Foi R$ 105 milhões no ano passado. Ela, a Prefeitura, 

ajudou o Fundo com aproximadamente entre R$ 90 milhões e R$100 milhões. Esse extra, 

que vem a mais, ele não entra nos 25%. Então, quer dizer, a gente está falando de R$ 35 

milhões a mais que a Secretaria de Educação tem que gastar, que é um recurso do 

FUNDEB, específico hoje o FUNDEB, ele só paga folha e encargos patronais e tem que 

ser gasto a mais sem computar nos 25% da Educação. Então, quer dizer, tem mais essa 

situação, que além de atingir os 25% constitucional, a Educação detém "n" outros 

recursos (merenda, transporte) que eles não entram nos 25% desses recursos que vem 

da União. Se a gente não gasta o valor da merenda, é devolvido, mas ele não entra nos 

25%. Se a gente não gasta o valor do transporte, é convênio, é devolvido. O FUNDEB 

nunca teve devolução porque ele reprograma o limite até de 10%, a gente nunca chegou 

nisso. Ele reprograma e permite você gastar no exercício seguinte sem contar também 

dos 25%. Como a gente paga boa parte ou na totalidade da folha com o recurso do 

FUNDEB, não sobra recurso do FUNDEB, então, não tem reprogramação, não tem nada 

que se falar de devolução e nem nada do tipo. Do total da Educação, quantos por cento 
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corresponde ao FUNDEB? Com relação aos gastos da Educação, olha, de ... por exemplo, 

se a gente está falando de um .... Mais ou menos, não precisa ser exato. Acho que em torno 

de 30% a 40%, 30% ali para ser ... Então, quer dizer, além do gasto dos 25%, a Educação 

ainda tem "n" verbas que precisam ser gerenciadas que eles nem entram no cálculo ... no 

computo dos 25%? Pelo que você tem acompanhado, que você falou que primeiro ano de 

mudança de governo, você trabalha com orçamento anterior, pandemia e tal. ... Mas já estamos 

aí, no segundo ano, indo para metade do governo, aonde se Deus quiser não vai ter alteração 

na pandemia, os índices estão, na verdade, melhorando ... é, existe a possibilidade de isso 

acontecer novamente esse ano, Everton, financeiramente? De ter essa sobra de .... porque qual 

que é nosso medo? Que chegue no final do ano e "poxa, vou comprar imóvel de novo". Aí fica 

difícil! Olha, eu gostaria que tivesse essa sobra para um aumento da arrecadação e por 

algum convênio que vem ou assim, mas ... Previsível não? Previsível não. Acredito que 

esteja numa situação muito mais tranquila. O gasto da Educação sempre é algo 

complicado Borgo, não é de agora, é de exercícios anteriores, é relacionado até nível 

nacional, tanto é que até fizeram a PEC, por causa que acredito que 80% dos municípios, 

se não mais, não atingiram o índice. Então, não é problema Bauru, eu digo ... Foi mais de 

90%. É, então, eu acho que foi em torno de, eu tinha falado entre 80% e 90%, então, a 

gente vê a dificuldade que é num ano que excede a arrecadação, o excesso de 

arrecadação, também, como a gente está falando de repasse do ICMS, não foi só Bauru, 

todos os municípios na hora que você conversa, às vezes eu tenho contato com outros 

Secretários, todos passaram por isso. A questão que chama atenção é que .... não foi só em 

Bauru o superávit, o aumento .... agora, a compra de R$ 35 milhões em imóveis, acho que foi 

só em Bauru! Eu acredito que teve, eu ouvi falar de algum outro município que comprou 

um imóvel, se não me engano, não sei se foi em Sorocaba, alguma coisa, que comprou 

um imóvel só, aproximadamente R$ 30 milhões. Não sei se Sorocaba, mas eu ouvi falar, 

eu não cheguei a verificar isso, mas eu ouvi falar que teve alguns outros municípios que 

chegaram a fazer adesão para aquisição de imóveis também por desapropriação. 

Comprar imóveis? Mas assim, igual a gente estava falando, é algo que é, mesmo em anos 

que não tem esse excesso igual esses superávit de arrecadação, esse excesso de 

arrecadação, igual a gente tá falando aqui, que já teve exercícios anteriores, por exemplo, 

2019 teve uma compra no governo anterior de imóveis também ali na Praça Machado de 

Mello, relacionado à aquisição de imóveis que ajudou na época, também, foi algo que na 

época foi passado como necessidade, ajudou sim a atingir o índice dos 25%, então, é 

uma prerrogativa, acredito que na época gerencialmente ali a Secretária de Educação 
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preferiu comprar alguns imóveis que eram necessidade, que é até pra sair de aluguel, 

tudo mais, aí é uma prerrogativa de gestão dela, né, a gente não se mete nessa questão, 

mas a Secretaria de Finanças tenta sempre auxiliar nesse sentido, Borgo, mostrar 

receita, mostrar despesa, não só com relação ao 25%, com relação a própria merenda, 

transporte, convênios, a gente tenta auxiliar, tem uma hora que a gente também ... não é 

fácil tentar acompanhar tudo, mas assim, a gente é o fim, né, a Secretaria de Finanças é 

o fim. Tem coisas que chega lá às vezes para empenhar que a gente vai tomar noção do 

processo em si depois, por isso que a gente precisa de um tempo. Às vezes falam "o 

processo está parado na Finanças". Está parado na Finanças porque a gente, é o fim, às 

vezes a gente precisa ver com é que foi feito o andamento daquele processo, estudar 

tecnicamente, tudo mais. Everton, o que que nós podemos considerar como cumprimento 

dos 25%? É o momento do empenho, é o momento da compra das ... Da Liquidação. 

Liquidação? Liquidação. Resumindo: quando você está com a nota na mão. Se tivesse, no 

caso de contratação por ata de registro de preço, pode ser considerado o valor do contrato ou 

não? Não, só o que você .. .foi prestado serviço. Porque assim, nos 25% normalmente se 

faz o cálculo pelo empenhado, né, e pelo liquidado. Existe um anexo que é do ... que a 

gente presta contas existem os dois índices, só que na hora de fechamento, o que vale 

é a despesa liquidada. Não necessariamente paga, porque você pode ter recebido um 

material dia 30 de dezembro e você liquida, faz a liquidação dessa nota dia 30 e põe o 

pagamento, por exemplo, para primeira semana de janeiro. Você tem até 30 de janeiro 

para pagar as notas em aberto e entrar no gasto dos 25%. Mas, então, como é .... como que 

faz para entrar esse limite de 25% na questão de investimento? Porque se nós fomos trabalhar 

com projetos, vamos supor, a Prefeitura ela faz o projeto agora para construção de uma escola. 

Se a escola for demorar 2 anos, 3 anos, para ficar pronta, quando que vai entrar nesses 25% 

é ... cada ano vai ter que ir entrando um pouquinho de acordo com a ... a execução da obra? 

Execução, as medições, tudo mais, conforme pagamento, liquidação e pagamento. 

Porque assim, da liquidação para o pagamento, por contrato e por padrão a Secretaria 

de Finanças tem 30 dias para fazer o pagamento da entrada da nota na Secretaria. É um 

padrão que existe nos contratos. Às vezes até por causa de fluxos de caixa, de você 

fazer ali o controle... Como a Educação é uma Secretaria que tem recurso é.... de 

tranquilidade, dificilmente chega nesses 30 dias, só se tiver alguma coisa ali para fazer 

um acompanhamento, um levantamento. Então, é .... no caso de medição, se você está 

prevendo uma escola agora, começou a construir ela, se só 10% dela realmente for feita 

a construção, a medição, o processo e chegar com a nota para pagamento, só 10% vai 
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entrar no gasto de 2022, por ,exemplo. E a previsão orçamentária. Como é que faz nesse 

caso? Uma Escola, por exemplo, que custe R$ 3 milhões de reais, tem um prazo de previsão 

para o término da obra de 2 anos, vamos supor. Como é que você faz a previsão orçamentária 

para o ano que vem? Você vai fazer fracionada ou ... Fracionada! Se você olhar, por exemplo, 

o PPA lá, existem várias construções, não só da Educação, como de outras Pastas, que 

é colocado lá, por exemplo, 50% num ano, 25% no outro e 25% no outro, mas às vezes 

coloca 50% em 2022 ... Executou 10%. Por algum motivo, 0% ou 10%, aí o que acontece 

Borgo, esse recurso fica lá sobrando no orçamento, não é dinheiro, é orçamento, aí por 

isso que a gente faz aqueles projetos de lei de transposição de recurso. Porque se está 

previsto para gastar naquela obra, os outros 40% ou 50% dessa obra eu vou ter que 

gastar em outro lugar para atingir os 25%, então, a gente faz a transposição e fala assim: 

"Ó, não vai ter a obra, mas vai ter compra de insumos", então, eu tiro daquela ação de 

construção e passo para uma de material de consumo, aí que vem os projetos de lei para 

a Câmara, porque para tirar dinheiro de uma ação para outra, só por lei, então tem que 

ter, aí ... um influente ... oh ... ajuda aí gente no projeto de lei, para dar andamento, porque 

está travando, porque enquanto não for esse orçamento para lá, eu não consigo gerar 

empenho para esse gasto, enquanto não gero empenho, o fornecedor não entrega, e se 

o fornecedor não entrega, eu não consigo liquidar e entrar nos 25%, então, é ... é algo 

bem complexo. Desculpa assim, se estou falando tecnicamente. Não, não! Interessante, 

até porque às vezes, se a gente não entende algum detalhe, a gente pega o vídeo, a gente 

assiste de novo .... E o que precisar, liga, você sabe que estou à disposição sempre que 

vocês precisarem. Palavra v~r~õf.ã ~Íjr§: É ... eu estou velha de casa já, então essas 

questões orçamentárias, sempre à frente da comissão interpartidária, comissão de economia 

e finanças, mesmo a comissão de educação, então, a gente ... a gente assim, nessa parte 

orçamentária, a gente tem até uma certa intimidade. Então, acho que o vereador Borgo foi, é .... 

feliz aí nas perguntas, eu acho que é importante que todos entendam como é que funciona 

essa parte aí do orçamento, eu acho que existe uma complexidade muito grande realmente 

quando a gente entra na gestão pública, de entender as peças orçamentárias, e mesmo as 

transposições de recursos, que aqui passa bem rápido, né Everton, sempre passou bem rápido 

aqui na Câmara! Aí que é importante a exposição de motivos e até de explicar, às vezes, 

a gente mesmo na Secretaria de Finanças explica a situação e a emergência. Acho que 

a gente nunca teve um caso de lei de transposição de recurso que não foi aprovada pela 

Câmara, pelo menos não na época que eu estava na Secretaria. Eu desconheço qualquer 

histórico desse tipo. Teve uma, Everton, que eu dei trabalho até na transposição de recursos, 
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porque era justamente uma transposição para comprar o prédio da Alto Astral, não sei se você 

se lembra disso .... Eu tive que alterar a lei, né.? Aí, teve que alterar a lei durante a sessão, 

justamente para não ir para ação, de aquisição de imóveis. Bom, é ... acho que tudo faz parte, 

acho que é muito difícil realmente a gente cumprir exatamente com é ... os 25% de ... um 

orçamento que ele é previsto, previsto num momento de pandemia, né, uma previsão 

acanhada, todo mundo muito acanhado na previsão, não é só poder público que estava 

acanhado na previsão. O privado também. Eu acho que todo mundo estava meio receoso, mas 

quando a gente fala de uma Pasta que tem que gastar no mínimo, a conversa é outra, né, a 

preocupação é em ter que gastar o mínimo, né, a gente olha para as outras pastas, com 

exceção da Saúde, obviamente, e a gente é ... vê os secretários desesperados para ter um 

pouquinho mais, né, um pouquinho mais no orçamento, né, e a gente olha para Educação, 

nossa, tem que gastar 25%, aí não faz o planejamento corretamente, né, porque faz um 

planejamento pensando nos 25%, se a gente pensar na Saúde, a Saúde gasta muito mais do 

que o limite mínimo, né? Por que Saúde não tem problema? Porque o investimento lá é muito 

maior do que o limite mínimo. Por que a Educação não faz um planejamento para mais, né, 

para que tenha aí um, uma tranquilidade em fazer os investimentos de forma correta, porque é 

claro que a gente quer que a Educação invista, né, mas não da forma que a Prefeita falou aqui, 

que ela vai investir mesmo, que ela vai investir muito mais, não sei o quê ... mas esses 

investimentos que foram feitos, do ponto de vista educacional, e aí eu não estou falando de 

finanças não, quem conhece é ... resolução de problemas necessários e urgentes da Educação 

e eles não refrescam em nada, né, eles não refrescam em nada e alguns no meu ponto de vista 

extremamente equivocados, mas isso, vou te dizer uma coisa, é de, é assim é um ponto de 

vista de alguém que acompanha Educação, sabe quais são investimentos importantes, 

necessários e urgentes, né, agora ... me preocupa muito, Everton, quando a gente tem esses 

investimentos que aconteceram o ano passado, foi o primeiro ano de governo, "ai, vamos dar 

um desconto, eu não sabia como é que funcionava, ninguém lá sabia como é que funcionava, 

né, ninguém conhece de orçamento, tem o Cláudio lá, o Cláudio acompanha o orçamento da 

Secretaria". Deu desespero no Cláudio quando ele viu que tinha superávit. .. por isso que·ele 

foi chamado para comprar imóveis? Foi isso que aconteceu? Não, sobre ter sido chamado 

para comprar imóveis ou não, eu desconheço. Mas, o Cláudio realmente é um servidor 

de tempo de casa, já conversamos, ele está na gestão de finanças, então o nosso contato 

é mais direto, é ... só que por exemplo, ele também não chega a planejar compras. Quando 

chega também na gestão de finanças, até onde eu sei, na divisão de gestão de finanças, 

são licitações em andamento para fazer classificação e a solicitação às vezes de 
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empenho e reserva! Então, é ... a parte do planejamento do comprar antes, eu acho que 

posso até estar sendo equivocado aqui, mas que eu saiba a gestão de finanças lá da 

Secretaria de Educação é quando os processos já chegam para classificação, para 

solicitação de reserva ou empenho e não no planejamento de compras, por exemplo, até 

onde eu sei. Eu acho assim, tem vários, tem vários problemas ali nos processos internos da 

Secretaria de Educação, um deles, por exemplo, é a diretora de compras e licitações nunca ter 

feito compra antes de assumir a diretoria de compras e licitações. E aí, nem despertar, né, de 

repente, é ... a dúvida de que esses processos de desapropriação, de "desapropriação", ter feito 

sem passar pelo departamento dela, mesmo ela indo visitar imóveis. O Cláudio, por exemplo, 

também não indicar, que poderia e deveria, né, passar .... Então assim, eu vejo que há um 

problema em compras e licitações, inclusive para atingir o cumprimento do próprio orçamento 

da Secretaria. Não é culpa dessas pessoas, não é isso que eu quero dizer, é culpa de um 

processo que não está estabelecido. Mesmo a área jurídica da Secretaria, né, tem lá um 

assessor que é quem olha os processos e tudo mais e esses processos de desapropriação não 

passaram por ele. Então, assim, parece que é .... é um poder absoluto do gestor da pasta que 

delega para quem quer, uma autoridade que não é devida e que ... vira o quê? Um problema 

aqui para gente, né? Agora, me chama um pouco a atenção, a forma como foi feita essas 

desapropriações sem diálogo. Você citou aí do governo Gazzetta, as desapropriações aqui no 

centro da cidade, foi amplamente divulgado, foi amplamente discutido, apresentação aqui na 

Câmara Municipal, inclusive! A gente poder concordar ou discordar, mas foi discutido. Agora, 

aqui, nós fomos todos pegos de surpresa com R$ 35 milhões de desapropriações em Diário 

Oficial, todas no mês de dezembro. Então, assim, não tem como nós pensarmos que essas 

desapropriações não aconteceram para... com a única finalidade de cumprir a Lei de 

Responsabilidade Fiscal, sabe, não tem como nós não imaginarmos isso. E ... aí vem os outros 

problemas. A forma como foi feita, né? Aí nós vimos a questão da individualização dos imóveis, 

de não haver licitação, de não ter passado pela Câmara e eu me lembro bem de uma reunião 

lá em agosto, que você olhou para mim e disse: "Chiara, você acha que passa na Câmara?" 

Você lembra disso ... É até bom, né, chegaram a me questionar por essa fala sua, é ... -em 

agosto, realmente a gente tinha um cenário de já de aumento de receita e tudo mais, mas 

a gente estava falando da aquisição de alguns imóveis específicos, né, que na verdade 

alguns deles realmente até foram desapropriados. Sim. Mas, para aquele montante, a 

gente não teria ainda em agosto um ... como fazer uma série de arrecadação e fazer uma 

suplementação na ficha, a gente precisaria sim de um projeto de lei fazendo transposição 

de recursos, né, tirando de algumas fichas da Educação ou até de outra Pasta para 
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suplementar aquela ficha, então, a gente teria a obrigação de um projeto de lei de 

transposição de recursos, que aí entraria mais ou menos nessa situação igual foi da Alto 

Astral na época, né, mas até o processo chegar na Secretaria de Finanças, a gente já 

tinha um excesso de arrecadação suficiente para gerar orçamento naquela ficha, mas, 

na época que a gente conversou, foi exatamente assim "se realmente for fazer, for passar 

isso agora, Chiara, vamos precisar de um projeto de lei para fazer a transposição de 

recursos". Então, como base nessas transposições de recursos, eu sei que lá atrás na 

época eu acompanhava, você foi ... acho que, se não me engano, você votou contra na 

época àquela compra. Eu falei "você acha que passa", mas no intuito de eu saber a 

demanda. Então, mas, não que se o processo ia ser por .... teria que a compra autorizar 

porque isso foge da competência da Finanças, mas sim a parte orçamentária, aquela 

dúvida especificamente, eu não ter o orçamento disponível naquela ocasião para gerar 

aquelas compras que estavam sendo discutidas na reunião, acho que foi com a 

comissão de educação, acho que estava o Meira, o Serginho e a Chiara. 27 de agosto. 

Nós temos fotos, inclusive, no nosso grupo. Então a dúvida em relação a essa lei, se passa 

na Câmara ou não, foi mais assim "oh, se a gente realmente for dar andamento nisso 

agora, dessa forma, a gente vai ter que passar um projeto de lei de transposição", que a 

gente sabe que sempre que tem a ficha de aquisição de imóveis, uma transposição de 

recursos, ainda mais destinando recurso para ela, tem questionamentos, então, foi mais 

nesse sentido. Está certo. Daqueles imóveis que nós discutimos na reunião, dois foram 

desapropriados, mas nenhum dos dois foi para finalidade que nós discutimos naquela reunião, 

né, então o prédio do Staff era para uma EMEF né, que nós não discordamos daquela finalidade 

na ocasião, o prédio do Damásio. que era para uma EMEI, que eu falei que né, na ocasião eu 

já pude opinar que ... é uma região muito complicada, que tinha problema de trânsito e tudo 

mais. E aí nós discutimos também a questão do Guedes de Azevedo, que foi uma possibilidade 

colocada na reunião, mas foi uma surpresa as desapropriações acontecerem com as 

finalidades apresentadas em decreto, enfim, Everton, a gente olha para os R$ 35 milhões, eu 

fiz uma continha aqui, tive oportunidade de falar para Secretária, para o Clóvis, para o Cláudio, 

das 82 escolas que tem na rede que precisam de bastante investimento em infraestrutura e 

tudo mais, se a gente dividisse os R$ 35 milhões, cada uma das escolas poderia receber mais 

de R$ 424 mil. Dava para fazer um investimento bacana em infraestrutura e aí vem a minha 

próxima pergunta. Me preocupa a utilização dos recursos do PODE (Programa Dinheiro Direto 

na Escola) ... é ... eu acompanhei bem de perto no início do ano passado as sobras do PODE 

no primeiro ano da pandemia, é, início de 2021 que aconteceu com as escolas que tinham 
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recurso disponível e não utilizaram, né, e aí a gente pode conversar a respeito, inclusive, o 

porquê não, porque a diretora da Escola não utilizou o recurso, e me preocupa, é ... muito a 

gente falar que a Educação tem o dinheiro para investir, tem a necessidade do investimento, 

tem a cobrança, inclusive, das escolas para a Secretaria de Educação com relação a 

investimentos nas escolas, mas preferem que a Secretaria faça as compras, faça as licitações, 

faz as contratações, faça os investimentos necessários dentro da escola. E aí eu vou para área 

técnica que é a sua, o medo é da contabilidade pública, porque a gente sabe que elas é que 

fazem a prestação de contas da própria escola, né, então eu pergunto para você: O PODE não 

é utilizado por medo, por falta de orientação, capacitação de como fazer, né, e .... o que a gente 

poderia fazer em termos de recursos a serem destinados às escolas que pudessem ser 

utilizados com segurança por essas diretoras, e que garantisse os investimentos corretos 

dentro da escola. Vou dar um exemplo: "vamos colocar ar-condicionado nas escolas". A escola 

pode comprar ou tem que aguardar a licitação da Secretaria da Educação. Se ela tiver o 

recurso, ela pode? É só um exemplo, está, mas eu queria que você falasse um pouquinho a 

respeito disso? O PODE - Programa de Dinheiro Direto na Escola, ele nem passa a 

contabilização dele pela Secretaria de Finanças em nenhum momento. É uma prestação 

de contas da Secretaria de Educação direto com a União. A União manda um recurso 

destinado para aquela escola, eles fazem aquisição, é.... eu não sei se pode ser 

comprado equipamento ou não, eu nunca trabalhei com PODE, é algo fora de toda a 

contabilização pública no município, então um recurso que vem direto para escola, dá 

autonomia até para alguns gastos de pequeno porte, eu não sei se equipamentos pode 

ou não. Até onde eu sei, eu acredito, bem justificado, pode. Então, com relação por 

exemplo a ar-condicionado, a gente também tem uma verba de adiantamento que a gente 

fala, que é recurso de pequena monta, que a diretora também ela tem a prerrogativa de 

pegar esse recurso, R$ 8 mil por exemplo, por mês "ah, deu um problema aqui", ela tem 

prerrogativa de contratar esse serviço, desde que não tenha ATA ou contrato urgente no 

município. Porque se tem ATA ou contrato vigente, ela tem que chamar o contratado. 

Mas, de repente, limpar uma calha e não tem, o que que eu faço? Vou esperar uma 

licitação de 6 meses? Não, a diretora tem a prerrogativa ou do PDDE, que aí a parte 

técnica eu nem sei quem cuida disso na Secretaria da Educação, mas é .... foge da 

competência da Secretaria de Finanças, porque não passam recursos para gente e .... é 

eu fiquei sabendo até numa reunião que a gente fez sobre PDDE que você fez o 

levantamento das sobras, mas esse dinheiro se eles gastarem ou não, se é devolvido ou 

não, o que foge totalmente da nossa competência, a gente nem sabe, nem sabia, de certa 
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forma, a existência ou como era trabalhado esse recurso direto na escola. Mas, o 

adiantamento sim, o adiantamento, desde que tenha um responsável, que ele preste 

conta, é algo que tem responsabilidade, que o dinheiro que for mal gasto, ele tem que 

repor do bolso dele, existe uma equipe que corrige essas prestações de contas, se ele 

fizer de repente a aquisição de um bem que tenha ATA ou contrato vigente não pode, ele 

teria que ter usado a ATA então, existe uma responsabilidade muito grande, por exemplo, 

nada impede de repente uma instalação elétrica que não tem ATA, uma limpeza de calha 

ou algo de pequena monta que não tenha, pedir um adiantamento, fazer o reparo, prestar 

conta, ver a sobra que tem lá, que você faz uma previsão de R$ 8 mil e fazer aquele 

reparo. Com relação ao ar-condicionado, eu acho que é uma demanda da própria 

Secretaria de Educação verificar as escolas, as salas de aulas que precisam dessa 

demanda e fazer uma licitação única. Porque o preço cai, imagina se fazer uma licitação 

de todas as escolas do município, o preço de um ar-condicionado ... vai vir grandes 

empresas aqui participar e o preço fica bom, quanto menos se gasta dinheiro público 

podendo proporcionar essa competição aí, é, contrata até com instalação, desde que 

faça um termo bem feito, é .... tudo, tudo bem. Uma escola, qual a justificativa de pôr um 

ar, né? Se for por ar, acredito que tenha que colocar ar na escola inteira, minha mulher 

é servidora na Secretaria da Educação, eu sei às vezes de algumas demandas com 

relação às vezes algumas coisas precisam ser feitas e muitas vezes, até onde eu sei, as 

demandas nem chegam à Secretaria. Então, parte também, da própria diretora da escola 

passar as demandas, as necessidades, porque às vezes a demanda dela também vai 

agregar em diversas outras escolas, fazer uma parte gerencial ali na Secretaria de 

Educação, eu só fiz esse comentário aqui para deixar registrado, porque às vezes eu 

sinto a reclamação da mulher em casa, lá, mas com relação a esse ar-condicionado, eu 

acho que seria uma situação assim de verificar compra em massa, porque a Educação 

tem esse potencial, comprar em massa, lutar pelo preço no pregão, vamos utilizar 

recurso público, vamos fazer o dinheiro ser bem gasto, já cobra a instalação, já que às 

vezes a gente tem a limitação da Secretaria de Obras ou a própria Educação de fazer a 

instalação, vamos contratar, por exemplo, algumas coisas instaladas. Vai ficar um pouco 

mais caro, mas a gente não deixa nenhum produto parado, correndo risco de furto, então 

são algumas atividades aí gerenciais que a Secretaria de Educação pode proporcionar e 

correr atrás sim, eu acredito que tem bastante coisa em andamento, eu tenho 

acompanhado algumas demandas, algumas coisas, algumas ATAs que a Secretaria de 

Educação está correndo atrás. Essa semana mesmo a professora Kobayashi me 
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mostrou uma de parte elétrica, então acho que é um caminho, sabe, é .... não é desculpa 

do primeiro ano, mas é complicado para quem chega, às vezes até para você explicar a 

parte técnica de como funciona o orçamento, igual você falou, você realmente foi 

presidente da comissão interpartidária, tem já ... facilidade de acompanhar, às vezes para 

um secretário entender que orçamento não é dinheiro, que é .... é complicado, é algo 

assim que não é fácil de ter essa ... esse conhecimento. Tem Secretário que precisa 

também, ele tem a equipe técnica dele para gerenciar algumas demandas, mas é bom 

que o Secretário saiba, porque ele que vai ser o responsável, o gestor ali das 

necessidades, entendeu? Então, não é fácil, acredito que agora já está num outro rumo, 

eu acredito muito nisso, não espero que a gente tenha dificuldades nesse ano com os 

25%, eu torço muito para isso, porque acaba refletindo muito na Secretaria de Finanças 

também, a gente fica cobrando, a gente agiliza, porque se a gente não cobra, vão falar 

que a gente não avisou. Então, a gente está tentando fazer esse ano mesmo, 

mensalmente, eu estou passando relatórios com relação a receita, com relação a 

despesa, então, é um trabalho também que a gente vai aperfeiçoando na própria 

Secretaria de Finanças para tentar passar informação para o Secretário, para os gestores 

e facilitar essa .... esses gastos, que sejam bem aplicados por esse .... o mais importante 

que eu acho é que a gente traga resultado para o contribuinte. Eles pagam seus tributos, 

seus impostos, que a gente consiga mostrar para eles que o trabalho está sendo feito. 

Eu acho que a gente está nesse caminho, viu, Chiara? Para ser bem sincero. Você eu sei 

que está. A gente tem o maior respeito, viu, Everton, o maior respeito pela Secretaria de 

Finanças, a gente sabe quando é técnica, é a Secretaria que menos interferência política tem, 

assim, é um lugar que a gente sempre encontra segurança é .... e respaldo de tudo aquilo que 

a gente tem dúvidas, viu? Mas, veja bem, o ano passado, em plena pandemia, escola fechada ... 

o que que as escolas pensavam? Tecnologia o tempo todo. Podia ter comprado notebook para 

os professores, pelo menos, né, com tanto dinheiro, com tanto dinheiro? Esse processo eu vi 

em andamento, Chiara. É ... Para você ver, assim, que estava em planejamento desde o 

início do ano passado. Eu acho que finalizou a licitação esse ano. Poxa vida, que demora 

né? Nossa Senhora. Oh, três meses demorado, não? Mas assim. Complicado! O setor 

público é complicado ... Ainda mais agora, essa parte ... Três meses, né, Everton? Pelo amor 

de Deus ... ! E uma licitação vai levar quanto tempo? Um ano e meio? Ôh loko, não dá, né? Eu 

não falei da linha, por exemplo, que deu mais de dois anos? Né? É complicado. Pelo amor 

de Deus, gente ... ô loko ... Olha, vou falar uma outra coisa que me preocupa, e acho que é 

importante os vereadores aqui saberem, porque eu já até pude falar disso aqui, mas eu 
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encontrei com a professora Maria do Carmo outro dia e ela falou "Chiara, olha, nós vamos 

encaminhar para a Câmara um Projeto de Lei do PODE Municipal". Você está participando 

disso? Eu ouvi o assunto bem por cima. Eu ouvi o assunto .... Não é possível que você 

ouviu o assunto. Só isso? Sim, eu não li ainda nada, eu não vi como que vai ser feito essa 

distribuição, prestação de contas, eu só ouvi... não chegou nada ainda, eu acredito que 

deve estar na Secretaria de Negócios Jurídicos ou ainda dentro da Secretaria de 

Educação, eu só vi que estava em andamento essa situação. Eu acho que vem ... que vem 

essa ideia até do governo anterior, já, é o que estava em andamento. É complicado só a 

parte da prestação de contas. Como que vai prestar contas? Qual é a autorização que 

vai ter para esse gasto? Se vaí ter ATA? Senão, é maís ou menos como funciona o 

adiantamento hoje de recurso de pequena monta. Então, a hora que chegar na Secretaria 

de Finanças, com certeza a gente vai fazer análise e os apontamentos que a gente achar 

pertinentes. Eu acho que é algo bom até para até ter autonomia as próprias escolas, mas 

é algo que a gente tem que ter as vezes ali muita prudência e muito cuidado. Exato, é isso 

que eu ia dizer. Eu acho a ideia maravilhosa, também! Eu acho que é .... se a Escola tem o 

recurso ali, ela pode investir naquilo que for mais necessário, não é? Porém, existe uma 

questão, de repente vir um projeto de lei para agora aqui, liberar um recurso para o segundo 

semestre, esse recurso não ser utilizado e aí a gente ter um problema de novo lá no 

fechamento. Eu só estou te passando porque vai estourar depois, né, em quem tem que prestar 

contas dos 25%. Se você empenha esse gasto e não gasta, é aquilo, igual ao exemplo que 

o Borgo citou da construção. Esse valor tem que ser gasto em algum outro lugar para 

atingir o índice, então ... é, o cuidado, até a gente passa bastante isso para os gestores 

da Educação e de outras Secretarias, é cuidar não só as vezes de contratações futuras 

ou planejamentos e sim, também, verificar os que estão em andamento, o valor que está 

empenhado, se está utilizando ou não, porque de repente naquele empenho você não 

está gastando, você tem a prerrogativa às vezes de solicitar uma anulação parcial 

daquele empenho e já às vezes, comunicar que você precisa de um projeto de lei que em 

vez de gastar no PDDE, você vai reformar ou construir, um exemplo, ou você vai comprar 

um aparelho ... então, tudo isso depende de lei, é algo assim, se vem projeto de lei para 

a Câmara ele tem o trâmite na Câmara, se a gente falar assim, um trâmite natural na 

Câmara deve ser algo em torno de 30 a 45 dias? Um projeto dessa magnitude? É! De 

transposição de recurso. Transposição de recurso? Não ... Transposição de recurso, 15 dias 

a gente aprova, transposição de recurso passa muito rápido na Câmara. Ninguém em sã 

consciência segura uma transposição de recurso com dúvida, não, é uma coisa muito técnica ... 
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então, transposição de recursos não, desde que também esteja bem explicado, né, exposição 

de motivos e tudo mais ... não há problema! Aí vai esse cuidado, porque por exemplo, se 

empenha esse valor para o segundo semestre e não se gasta, vai faltar em algum lugar, 

vai faltar no índice dos 25%. Então, as vezes o empenhar a despesa não é tão difícil, você 

consegue gerar, agora, você acompanhar, o fornecedor entregando e tal, a nota chegou, 

para eu fazer a liquidação para entrar, se você às vezes pega o índice pelo empenhado, 

você está numa situação, você fala "ó, está numa situação OK, tá numa situação 

confortável", mas você considera que se está empenhado, vai ser gasto, entendeu? A 

gente ali na Secretaria de Finanças a gente entende que a partir do momento que você 

empenhou é porque a despesa ela vai ocorrer, então, nesse caso do PODE, se realmente, 

vamos dizer, se passou pela Câmara e começou essa despesa, vai ter que ter um 

controle também, não só das diretoras da escola com o gasto, mas sim com os gestores 

da Secretaria para acompanhar esse gasto. Porque senão a gente vai ter é .... não é algo 

tão simples, é algo complexo .... São 82 escolas ... A gente não pode esquecer disso, né? 

Então está joia, era isso que eu queria, na verdade, ouvir de você. Fala do vereador Berriel: 

Boa tarde, Everton. É muito legal ouvir você falar! Você tem uma clareza técnica excelente. Eu 

aprendi muito com você, viu? E também gosto muito de número, então você vai jogando 

número, eu adoro isso. Everton, não sei se o Borgo ... eu cheguei um pouco atrasado, já fez 

essa pergunta: Quando a Secretaria de Educação ficou sabendo desse montante que ela tinha 

que gastar de R$ 35 milhões, qual a data que ela fala ... que vocês falaram "Oh, R$ 35 milhões". 

Sabiam que tem um superávit, mas em que época vocês sabiam, qual o valor desse superávit, 

quando vocês comunicaram "você tem isso para gastar, você tem que gastar"? Os R$ 35 

milhões, assim, nunca foi falado desse montante em nenhuma reunião, nem nada nesse 

sentido, "tem R$ 35 milhões para gastar"! O que tem, por exemplo, tem as prestações de 

contas do quadrimestre, né, então o primeiro quadrimestre, igual eu passei para o Borgo, 

é .... se você pegar o primeiro quadrimestre de 2020 e comparar com o de 21, já que a 

gente está falando de 2021, em 2020 gastou-se R$ 73 milhões e estava com índice de 

21%. Quer dizer, para o primeiro quadrimestre que tem ainda despesa com 13º, "n" 

outras situações, estava numa situação confortável. Então, se pegar o primeiro 

quadrimestre de 2021, gastou-se R$ 77 milhões, R$ 4 milhões a mais, mas o índice de 

16%. Um índice 5% menor gastando-se R$ 4 milhões a mais. Por quê? A receita aumentou 

e a despesa não conseguiu acompanhar esse crescimento. Então nunca chegamos num 

montante, "está faltando R$ 35 milhões, está faltando 'x"', o que teve e que passaram é 

o seguinte: "As despesas da Secretaria da Educação não estão acompanhando a receita 
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do município, onde pode ter alguns problemas". Só que aí você vai numa reunião, igual 

eu tinha passado, é .... você vê o empenhado, você vê o planejado, você vê até o que está 

em andamento, se tudo aquilo se concretizar, está numa situação tranquila, está numa 

situação confortável de atingir o índice. Só que, igual eu estava falando do PODE, por 

exemplo, se uma, duas ou três licitações não andarem, der algum problema, é .... ou 

algum fornecedor não entregar por falta de insumo, até licitou, tudo, e o fornecedor ... se 

não me engano, igual ao do computador, foi mais ou menos algo relacionado a isso. Ele 

não entregar uma compra às vezes de R$ 4 milhões, R$ 5 milhões, quando a gente fala 

da Educação, o montante é sempre alto. O que fazer? Por isso que é importante assim 

também de se pensar além, né, gastar a mais em algumas situações para não ser 

surpreendido, porque acontece, não só na Educação, Berriel, como em outras Pastas. 

Às vezes você conta ali que o fornecedor vai entregar aquele produto e por algum motivo, 

é, não é só por ser para o setor público, por algum motivo às vezes de insumo. A gente 

estava por exemplo agora numa situação, uma compra de um equipamento para a Sagra, 

né, que o fornecedor pediu 270 dias para entrega porque não tem o insumo. Então, quer 

dizer, você sabe que você vai comprar, mas você vai receber daqui um ano. Lógico que 

você vai pagar quando receber, mas tipo, é alguma máquina que estava precisando para 

esse momento. Vamos dizer que isso fosse para Educação, quer dizer, esquece de 

contar isso para o índice de 2022, porque só vai entregar no ano que vem. Então, às 

vezes, há alguns fatores que atrapalham ali naquele planejamento que está sendo feito 

pela Secretaria de Educação. Então, até comentei "espero que não aconteça de novo, 

espero que a gente consiga acompanhar ou até ir além em alguns gastos para não ser 

pego de surpresa e gastar além dos 25%, nada impede de gastar 26%, 27%, 28%, mostra 

que está aplicando na Educação o índice". E. ... esses R$ 35 milhões fechou a Secretaria da 

Educação, fechou, atingiu os 25%? Atingiu, atingiu 26%. Então, teve um determinado 

momento em que ela sabe, mais ou menos, o valor que tem para gastar no final do ano para 

atingir os 25%? Além dessas audiências de quadrimestre, né, como foi a primeira ... Vai ter 

.uma hora que ela falou "em dezembro, ela não poderia gastar esse montante, está, para atingir 

os 25%" ... Do segundo quadrimestre para frente é algo assim, mensal, ali que a gente 

acompanha o planejamento, acompanha o que está em andamento. Todo mês avisavam 

para ela "olha, vai sobrar tanto, você precisa fechar os 25%" ... Depende muito assim, da 

receita, né, a receita que alguém já falou, mas da despesa. Às vezes, a despesa, igual eu 

falei. Ela está empenhada, mas se ela se concretizar, atinge o índice. Agora, e se a 

Educação, em alguns casos já aconteceu, o cara não entregar até o último dia, a nota 
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não é emitida até 31 de dezembro. Se a nota é emitida em 1° de janeiro de 2022, esquece, 

ele não entra nos 25%. Eu posso pagar até dia 31 de janeiro do ano seguinte, as notas 

entregues, os materiais consequentemente entregues até 31 também. Então, mês a mês 

você tem esse controle do que ... é .... a compra deu problema no meio do caminho ou não ... É 

que assim, a compra dá problema, não é nem questão da compra dar problema, às vezes 

o fornecedor atrasar a entrega. "Ele estava previsto me entregar no final de dezembro, 

ele entregou no início de janeiro", esse valor você já não vai considerar ele nos 25% 

daquele exercício. Então, mês a mês você tem uma projeção do que vai sobrar. Sim, a gente 

tenta fazer essa projeção ... E essa projeção você vai informando todo mês a Secretaria da 

Educação. A própria Secretaria de Educação tem uma divisão que que .... Controla ali. ... 

Exato. Só que por exemplo, igual eu falei, na própria divisão de finanças da Secretaria 

de Educação, ela depende do Compras, ela depende do Almoxarifado, que cobra o 

fornecedor para entregar ... É .... é uma cadeia de sequências, assim, para chegar na 

gestão de finanças que manda para Secretaria de Finanças, já tem que ter licitado, já tem 

que ter a própria parte ali do Compras, do Almoxarifado, que quem recebe o material 

está acompanhando "Ó, o fornecedor vai entregar? Não vai?" Para gente ter uma noção 

até do gasto. Às vezes, existe essas conversas: "Oh, o que que está previsto para 

entregar?". "Ah, o fornecedor x, y, z, vai entregar", "Ah tá, então tá, aqui tenho um 

montante de 'x', então está faltando 'y', o que que mais aí?" Às vezes, até eles entram 

em contato "oh, vocês vão me entregar? Que dia?" "É em outubro e não estou com 

previsão de recebimento", mas aí é uma coisa gerencial da própria Secretaria de 

Educação. Mas, essas conversas assim, de acompanhamento, existem porque o índice, 

os 25% da Educação, é algo histórico, de sempre a gente está acompanhando, porque 

sempre tem essa dificuldade, Berriel. Como o planejamento é errado há anos em Bauru, 

hein meu? Para sempre sobrar isso e cheio de coisa para fazer. Fico, sabe que fico 

impressionado com isso! Eu sei, é que depende, eu sei, é que depende, igual eu falei, de 

fatores, né. Se você pegar as vezes pelo empenhado, pelo que está reservado, você está 

numa situação confortável. Um fornecedor de grande quantidade, às vezes, vamos dizer 

assim, se a .... os notebooks, se não me engano, é uma compra de R$ 5 milhões ou R$ 6 

milhões de reais. Então, quer dizer, você fala de R$ 5 milhões ou R$ 6 milhões, e entrega 

isso aí no índice da Educação dá um "boom", se falha duas licitações desse tipo, a gente 

está falando de R$ 12 milhões, R$ 15 milhões. E qual que é o índice de falha em licitações, 

assim, para acontecer.... É dificil, é de não entrega, aí eu acho que seria mais ali 

relacionado .... Mas é uma coisa rotineira falhar licitações? As entregas? Na verdade, não há 
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nem falha nesse caso Berriel, é uma questão às vezes de demora de entrega. A licitação, 

deu sucesso, tem um vencedor, tem ali o segundo colocado, mas às vezes por falta de 

insumo ou fornecedor está com outros compromissos e ele atrasa a entrega. Lógico que 

tem todo o que está previsto ... Mas, na hora da compra, não cobra uma data de entrega do 

produto? Depende do contrato, tem que ver como é firmado o contrato e tudo mais, 

entendeu? Aí vai de contrato para, insumos desse tipo eu nem sei como é que funciona, 

é algo mais técnico ali da parte de compras. Mas, é diferente de comprar, por exemplo, 

caneta, né? Quando você põe produtos desse ponto, você dá um prazo maior de entrega 

costumeiro, ainda mais na quantidade que é, porque senão, a pessoa nem vem participar 

da licitação. Imagina você comprar dois mil notebooks, para cada professor? Não é 

qualquer empresa que vai vir participar, né, para ter essa condição. Então, a vereadora 

Chiara, ela tem razão, quando ela fala que planejamento tem que ser maior do que é para 

atingir os 25% assim, tranquilo, sem dar essa disenteria financeira que dá. ... Aí, que a gente 

fala, por exemplo, a gente da Secretaria de Finanças deixa bem claro a importância das 

peças orçamentárias. Porque se você não fez a previsão desse recurso, você vai ter 

problema durante essa execução no ano. Aí que vem a importância do PPA, da LDO, da 

LOA principalmente, que é quando a gente chega num nível de detalhamento muito 

grande. Porque uma falha ali na previsão, uma mudança, você vai depender ou de 

mudança por Lei ou por Decreto .... Um planejamento, um planejar a longo prazo que é o 

que as peças exigem, no setor público, hoje, é essencial. Até quando a vereadora Chiara 

fala em ar-condicionado, eu concordo muito com ela nisso aí, porque notebook, você vê coisas 

importantes, coisas necessárias. Já tinha, por isso que eu questiono muito, o atual, o atual. ... 

esse último ano aí, porque teve tempo de fazer levantamentos, poderia ter, é .... , sabendo que 

já ia ter uma projeção de superávit no final do ano, já poderia ter. .. e como você bem falou, se 

comprar ar-condicionado, por exemplo, numa compra só, o preço vai cair, óbvio, né? E você 

também pega grandes empresas, não vai entrar ... Com certeza, então, isso aí já tinha que 

ter levantamento de quantas salas de ar-condicionado já tinha que ter ar-condicionado, já fazer 

toda a compra .... Vai sobrar R$ 35 milhões, vamos fazer toda a compra dos ar-condicionado. 

Quanto é? R$ 15 milhões em ar-condicionado? R$ 10 milhões em ar-condicionado para suprir 

todas as salas de aula? Era melhor ter comprado ar-condicionado do que notebook para 

professor, do que ter comprado essas compras aí que ... péssimas as compras, nunca vi isso 

Everton, com o dinheiro no bolso e comprar caro as coisas, isso é coisa de doido, viu? É só 

isso! Palavra Vl;lrt;ipgl>J'.JeL~t: Everton, quando que você teve a ciência que seriam cumpridos 

os 25%? Agora, inverto a pergunta, eu tinha perguntado quando que você tinha informado e 
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quando você ficou sabendo que seriam cumpridos? Quando a gente, efetivamente, fechou 

o exercício, que a gente estava em andamento algumas outras coisas, liquidando e 

pagando notas ainda, durante janeiro, igual falei, é ... fechando o quanto seria a receita, 

né, porque a receita nas última semanas de dezembro, ela diferentemente do ano, ela 

deu uma caída, comparado com o período do ano passado, por isso até que acabou 

ultrapassando os 26%, a gente estava trabalhando ali que ia fechar em 25. 7%, 25.8%, que 

era a margem segura, ali, pra gente, mas foi a partir da segunda quinzena de janeiro, eu 

diria, viu Borgo, que aí já tem mais ou menos uma noção de fechamento da receita, que 

é quando realmente a gente até consegue prever a abertura do exercício seguinte. Então, 

mas os processos, os procedimentos de aquisição dos imóveis, ele começou em junho. Nós 

temos notícias, ali, desde junho. Chegaram a passar para você, alguém conversou com você 

em reunião, alguém informou você que esse índice seria cumprido através de aquisições de 

imóveis? E foram vários!! Não foi só um. Para mim, foi o modus operandi ali da ... Eu já sabia 

que poderia ter aquisições de imóveis na própria reunião que eu tive na Comissão de 

Educação, eu não sabia a quantidade de imóveis, isso eu desconheço, que a gente sabe 

mais na parte fim, é, a gente sabia que a gente ia ter alguma dificuldade no fechamento 

da Educação, então a gente com a sobra do orçamento dessa arrecadação, a gente 

poderia gerar orçamento aonde tivesse necessidade na Secretaria de Educação para 

facilitar a condição de atingir os 25%. Eu sabia de alguns imóveis, igual eu falei na 

reunião, eu acho que eu sabia do Damásio, do Guedes e do Staff. Mas chegaram, em 

algum momento, passar em reunião, ou, diretamente para você ou indiretamente, através de 

reunião que você participou, que seria feita a aquisição desses imóveis para atingir os 25%? 

Não, isso não, que para atingir os 25% não. Eu sabia que era sobre algumas 

necessidades da Secretaria. Algumas necessidades que a Secretaria de Educação tinha 

e que com base nessas aquisições ia sair de aluguel, tanto é que pediram o custo de 

aluguel para Secretaria de Finanças, para ter uma noção, e consequentemente não deixa 

de auxiliar e aumentar o gasto com os 25%, mas, diretamente falar que essas compras 

eram para atingir os 25%, não! E aí com os R$ 35 milhões de compra deu 26% ali, deu na 

mosca ali. né? Coincidência isso, Everton? Na verdade, igual eu falei, ele deu um índice, até 

ali, se pegar R$ 8 milhões, R$ 9 milhões mais. Então, se a gente parar para pensar, 

mesmo tirando algum imóvel a gente estaria dentro dos 25%, mas aí... Mas não foi R$ 31 O 

milhões? R$ 310 milhões para atingir os 26%, que eu comentei, o total. Mas, por exemplo, 

se a gente tiver uma gordura, se tiver alguma glosa no Tribunal, porque o Tribunal vai 

fiscalizar agora 2021, a partir agora do primeiro quadrimestre, e às vezes acontece "ó, 
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esse gasto aqui não deveria", é ... "precisa arrumar isso aqui", então, a gente sempre tem 

que trabalhar com ... não pode nunca pensar em 25% redondo. Então, você pensa ali, 

25.5%, 25.8%, a gente acabou fechando nesses 26%. Nesse caso, então, em números 

exatos, fechou em quanto a mais? Financeiro ou índice? Financeiro. Financeiro, eu falaria 

ali, com uma sobra tranquila, de uns R$ 10 milhões, Borgo. Então, a ... a filha do Damásio 

até pediu para gente, eu não sei se chegou aos demais vereadores, que ... ela pediu, a gente 

pelo carinho que tem com o professor Damásio, né, a gente lembra "aquele prédio onde era o 

Damásio", então, ela fez um pedido no meu gabinete, não sei se estendeu a todos, para quando 

for lembrar do imóvel, para gente não vincular com o doutor Damásio ... É um pedido dela, não 

estou fazendo juízo de valor, mas ela pediu só para gente não vincular, porque algumas 

pessoas acho que na cidade falam: "tem coisa errada", estão vinculando o nome do meu pai, 

é que ... a gente sempre acaba lembrando porque é uma pessoa muito conhecida, a gente tem 

muito carinho, mas aquele prédio, por exemplo, e ... se gastou R$ 9 milhões a mais do que o 

necessário, aquele prédio pagou R$ 6 milhões, então, se não tivesse adquirido aquele prédio, 

teria cumprido os 25% e ainda sobrava R$ 3 milhões a mais? Por isso que eu acho que tanto 

a Prefeita quanto a professora foram na linha de realmente desapropriar aí os imóveis 

que eles acharam que poderiam ser bons para gestão deles, ali, eu acredito que seja 

nessa linha. Lógico que os imóveis, sem sombra de dúvidas, se não tivesse tido esse 

montante de aquisição, a gente teria problema com os 25%, é fato, porque algumas 

coisas não se concretizaram, mas, acho que a partir do momento em que eles 

determinaram quais prédios iriam ser comprados, não se focaram só no índice, e sim no 

que estava determinado ali ou destinado para ... para finalizar ... Jamais, nem a Prefeita ou 

a Secretária então conversou com você que estaria comprando aqueles imóveis para atingir o 

índice de 25%? Diretamente assim, não! Consequentemente, igual eu falei, é lógico ... Mas, 

diretamente, nunca passaram para você ... Só para atingir o índice, se for exatamente só 

para atingir o índice, não. Até onde eu sei, eram algumas necessidades, tanto é que 

alguns imóveis eu fiquei sabendo depois, mais na reta final mesmo. Agora, esses 

imóveis, é ... era já, acho que iniciaram em agosto, pelo que eu nem lembrava que era 

final de agosto, para mim essa reunião tinha sido no começo de agosto. Ali já se falava 

de três aquisições de imóveis. Mas nunca chegaram a comentar, então, a respeito ... o 

vínculo, ligar a aquisição de imóvel com o cumprimento ... Porque em agosto mesmo, quando 

foi falado isso, em nenhum momento foi falado que era para atingir o índice e sim das 

necessidades da Secretaria. Aquela reunião, pelo menos, eu não lembro em nenhum 

momento que foi falado "ó, esses três imóveis vão ser para atingir o índice", porque, se 
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falar de atingir o índice em agosto, é muito cedo. Você tem 4 meses aí para correr atrás 

de despesa e tudo mais. Palavra vereadora Chiara: Borgo, me permite? A finalidade era 

outra. Então, era... Era outra.... Não atingir o índice, igual eu estou falando? Não foi 

desapropriado para a finalidade que nós discutimos em agosto. Foi desapropriado porque 

queria desapropriar. Então, assim, complicado isso! Palavra iiin:l);Jçf9r ~êJator: Posso fazer uma 

observação? Porque queriam ou porque tinham que desapropriar? Palavra verE)adora Cbiara: 

Everton, quem apresenta a ... prestação de contas do terceiro quadrimestre de um primeiro ano 

de um governo? O governo atual. certo? Então, eu tenho aqui a apresentação do terceiro 

quadrimestre de 2020, que foi apresentado no início de 2021, certo? Então, aqui a gente tem 

as principais ações da Secretaria da Educação, né. então a inauguração da EMEII Olga Bicudo 

Tognozzi, no núcleo Mary Dota, que na verdade foi inaugurado, mas não entrou em 

funcionamento, só começou a funcionar esse ano, então, a construção de novas escolas. aí a 

gente tem três creches do FNDE para infância, uma no Jardim Ivone, uma no Tangarás / 

Ferradura Mirim e uma no Fortunato. E aí a gente tem ampliações e reformas em andamento: 

a EMEF Santa Maria, um caso clássico, a EMEF Waldomiro Fantin, objeto da CEI, a EMEF 

Dirce Boemer Guedes de Azevedo, objeto da CEI, a EMEI Edna Faina e também a revisão de 

projeto para licitação da EMEI Vera Lúcia Cury Savi, que está fechada e destruída por vândalos. 

continua do mesmo jeito. Os projetos complementares licitados da EMEII Aida Tibiriçá Borro. 

da EMEF José Romão e a EMEI Aparecida Pereira Pezzatto. clássica também, né? E aí tem 

manutenções corretivas e preventivas nas unidades escolares. Essa apresentação foi feita já 

pelo atual governo. Como também foi feita a apresentação, o plano plurianual, né. é. já no 

segundo semestre de 2021, e também a finalização do cumprimento do plano plurianual que 

foi feito no início do governo Gazzetta e tanto um plano quanto outro plano. é, traz programa 

de aquisições. construções e ampliações de unidades escolares. Só que. curiosamente, tanto 

em um PPA quanto em outro PPA, as ações do Programa não incluem aquisições, incluem só 

construção de unidades escolares. ampliação de unidades escolares, da educação infantil e 

também do ensino fundamental, e aí a elaboração do projeto da Estação Ferroviária. No caso 

dessas aquisições, entram aonde? É, dentro dessa ação, numa ficha de aquisições de 

imóveis. É uma ficha contábil de aquisição de imóveis, onde ... não só ... Mas é opção? Ela, 

na verdade, é detalhada na LOA. A ação, ela trabalha aí mais com metas, né, com relação 

as metas da LDO e a LOA, a LOA acaba, tem que olhar como é que ela está, porque a 

LOA substitui a LDO e o PPA. É, aqui é o PPA mesmo. Mas ele substitui, né, a LOA tem 

condição de substituir ali por PPA e LDO. Então eu preciso olhar essa aquisição de 

imóveis dentro da LOA, porque se tiver algum valor lá, significa que está tendo alguma 
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previsão de desapropriação ou aquisição de imóveis. Existe essa natureza já faz ... , não 

só nesse governo, mas em outros, sempre tem essa, a gente sempre tem essa rubrica 

orçamentária de aquisição de imóveis. Tá! Então existe realmente, não está no PPA, mas 

está na LOA! Se você olhar a LOA, nessas mesmas ações, você vai ver que tem uma ficha 

de Obras e Instalações, né, que é a 449051 e você vai ver também que tem a 449061, que 

é aquisição de imóveis, que tem tanto na Educação quanto na Secretaria de Obras, 

porque a Obras às vezes precisa fazer desapropriação de uma área por causa de uma 

construção ou então são rubricas que a gente sempre deixa porque existe necessidade. 

Tá certo! Palavra )lir!m.<Í<Ü 6gfü.ei): Everton, você disse que a Educação gastou 26% do 

orçamento do ano passado. Qual foi o valor total gasto pela Educação ano passado? O que 

representa esses 26% que você disse? Olha, com relação ao valor de receitas de impostos, 

R$ 274.764.000,00. O total gasto em Educação, R$ 310.707.000,00. Então R$ 310 milhões 

representa 26%, né? Isso. Na verdade, os R$ 274 ... Do orçamento, né? 274 reflete nos 26% 

e os 35 no que foi gasto além de outras receitas. Por exemplo, o próprio FUNDES, 

merenda, etc .. Então R$ 274 milhões ... Relacionados aos impostos. Porque a ... Porque tem 

despesas que são realizadas que não entram no gasto dos 25%. Que aí daria 27.87% do 

orçamento do município. Tá, e esses R$ 35 milhões entram nesse gasto de 270 e ... Perfeito. 

Então se não gastasse ia pra R$ 200 e poucos milhões, R$ 220 milhões, se não gastasse esses 

R$ 35 milhões aí, porque os 25% representa quanto? Porque se atingir 24.5%, chega lá no 

Tribunal de Contas, que que o juiz do Tribunal de Contas fala? "Ah, vou cassar todo mundo, 

porque gastou 24,5%, não gastou 25%, vamos matar todo mundo então?" A primeira coisa 

que o Tribunal pega em cima é a aplicação mínima dos 25%. A gente nunca passou por 

uma situação dessas, então ... Tá, mas tudo bem, mas se deixar de gastar 0.5% do orçamento 

iguais, a casa cai ... Cai! Bem, então é isso aí, beleza, tem que gastar mesmo, né? Tem que ... 

Não, se não atingir os 25% ... Mas se eu gastasse ao invés de R$ 35 milhões, uns R$ 10 

milhões, R$ 15 milhões, eu atingiria os 25% ou não? Não. A sobra, igual eu falei, é em torno 

de R$ 9 milhões, R$ 10 milhões, mais ou menos. Para poder ... que foi o ... o .... Sim, sem os 

R$ 35 milhões, ou que seja R$ 25 milhões, a gente não atingiria. Então, se em vez de gastar 

R$ 35 milhões, se eu gastasse R$ 25 milhões, eu teria atingido a meta? Sim. Mas assim, igual 

eu falei, no limite, né? E nunca é bom ficar nesse limite de 25% baixo, porque podem ter 

despesas que podem ser glosadas, entendeu? Acontece, às vezes, alguma compra 

específica que o Tribunal entende que não deveria ter sido gasto com recursos 

provenientes de impostos, e aí você vai ter que fazer a mudança dessa despesa e 

consequentemente o índice cai e, se cair, você também vai sofrer as sanções como se 
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não tivesse atingido. Então, por exemplo, você está com 25, 10% e o Tribunal de Contas, 

por algum motivo, glosa alguma despesa, você cai para 24.9%, você vai responder! Então 

tem essa possibilidade futura também? Sim, com certeza. De glosar, mas aí, por isso que a 

gente nunca deixa. Se o Tribunal de Contas considerar que não foi uma compra boa, não foi 

uma compra assertiva ... É, ou por alguma ... existia alguma portaria ou alguma coisa que 

aquele tipo de gasto não poderia ser adquirido com aquele recurso ... Palavra Doutor 

Marcos· RioJ,: É comum chegar à Finanças procedimentos administrativos relacionados a 

desapropriações no final de exercicio para pagamento, com o vulto de valor como ocorreu no 

ano passado? Ou foi só porque houve um evento atípico devido ao aumento de arrecadação 

em 2021? Em 2019 aconteceu também os pagamentos realizados, os pagamentos foram 

realizados todos em dezembro, teve a discussão na Câmara, porque necessitava do 

orçamento, né, igual a vereadora Chiara comentou, mas os pagamentos em si, até todo 

o trâmite do processo e tudo, também ocorreram no final do ano. Na imprensa foi ventilada 

a possibilidade de ser revogada esses decretos de desapropriação, eu indagaria: o senhor 

chegou a ser questionado pela Chefe do Poder Executivo sobre eventuais vantagens? Caso 

houvesse essa deliberação pela revogação e eventual desapropriação feita diante da Emenda 

Constitucional ou, senão, espontaneamente, o senhor sugeria alguma coisa nesse sentido? 

Não! Não, nesse sentido não e eu também não fui indagado.////////////////////////////////////////////// 
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LUDMILLA SANDIM TIDEI DE LIMA PAULETO 

Arquiteta da Secretaria 
Municipal de Educação 

Preliminarmente disse estar na prefeitura desde ano de 2019, é arquiteta e presta serviços na 

secretaria municipal de educação, secretaria onde permanece desde que ingressou no 

serviço público municipal, para trabalhar com projetos de escolas. Pergunta vereador relator: 

Qual foi sua participação nesse processo de aquisição desses imóveis? Você chegou a fazer 

vistoria, você foi em alguns? Então, eu não participei diretamente, fiz algumas visitas 

mais ainda no período em que eles pensavam em alugar. Eu fui ao edifício da Cussy 

Júnior e na Staff. No edifício da Cussy Júnior eu estive, acredito que em setembro, e 

eles tinham a intenção de alugar para colocar a EMEF, então eu não cheguei a fazer 

nenhuma vistoria, fiz na verdade, um relatório de visita. Como fui convidada a visitar e 

eles queriam saber se estava adequado, cheguei até a analisar a planta antes de ir lá e 

depois estive lá, acho que foi em setembro. Na Staff, eu acho que foi em agosto, final 

de agosto, se não me engano, 30 de agosto, e fui uma única vez na Staff, no da Cussy 

Junior fui duas vezes. Qual que foi seu objetivo no prédio da Staff? Fui convidada a 

conhecer o espaço e era a princípio para colocar uma escola, e lá chegando eu vi que 

tinha um posto de gasolina e eu me lembrei da lei e falei: "olha, tem uma lei que não 

pode ter um posto de gasolina perto de escola, não sei te dizer a lei, falei para eles, 
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mas vou pesquisar", então foi no dia 30 de agosto. Nesse mesmo dia eu cheguei já na 

secretaria e procurei toda a legislação que tinha referência a escola e enviei por e-mail 

para o Clóvis, falando que estava encaminhando toda legislação que era pertinente a 

escola. Coincidentemente, neste dia eu tinha escutado no rádio alguém falando de um 

outro posto de gasolina perto de uma escola e daí eu fui lá e falei, olha, eu vi hoje 

ainda, então vou procurar! Então cheguei lá e encaminhei toda a legislação para eles, 

grifei inclusive a parte que falava da distância, e foi só, na Staff foi a única visita que eu 

fiz! Então, em agosto quando você foi, o objetivo da secretaria era para colocar naquele local 

uma escola? Sim. Quando você ficou sabendo que tinha mudado a finalidade para secretaria 

da educação? Então, eu não fiquei sabendo .. .fiquei sabendo só em janeiro ... em 

dezembro eu estava em férias! Então, eu não fiquei sabendo de nada, fiquei sabendo 

quando voltei em janeiro, que nós iríamos para lá! Nós ... pessoal da educação, sede, iria 

para lá! Você é arquiteta, não é? Sim! Qual que é a análise que você faz daquele prédio 

servir para a secretaria da educação? Que análise? Técnica, aquele prédio serve para a 

secretaria da educação? É um prédio sólido, é um prédio bem construído. Não entendi 

de que modo que ... Adequação, finalidade! Tem pontos positivos e negativos, não é 

Borgo? A Gente estava bem instalado lá na Duque de Caxias, embora tivesse essa 

questão que vi outros ressaltarem aqui, de você não conseguir se concentrar por 

causa do barulho, muita gente junto, e lá agora os departamentos estão separados, 

mas ao mesmo tempo estamos no mesmo prédio que era uma questão que sempre eu 

ouvi dizer que era um problema, não é? Então, a todo momento, se eu preciso falar 

com um ou com outro eu tenho acesso fácil! Em termos de secretaria, tem pontos 

positivos e negativos, como te disse! Quais os negativos? Desse prédio? Nós ainda 

estamos sem ar condicionado, tem espaço que é muito quente, e essas coisas ... não é 

nada .... Você chegou a conversar com alguém, mandar e-mail, ou fazendo observação que 

aquele prédio não serviria para a secretaria da educação? Eu não, nunca mandei nenhum 

e-mail, até porque eu só fui chamada a conhecer muito tempo depois! Quando você 

entrou na Prefeitura? 2019. Que mês foi? Agosto. Você não chegou a participar de outro 

processo desse de desapropriação? Não! Palavra ~ÍÁi;.hJiirl:I; Olha, como você disse 

que não participou dos processos, a vistoria que fez foi ainda com a finalidade de locação, eu 

queria te perguntar, depois da aquisição, como você é arquiteta, se eu vou fazer compras, 

aquisições, volume vultuoso de dinheiro, até para não errar, porque além de olhar e enxergar 

a coisa pronta, que não é todo mundo que tem essa habilidade, é também uma pessoa que 

pode auxiliar em outras questões, até pela visão urbanística que tem. A disposição dos 
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espaços internos, você participou agora dessa implantação da sede lá nesse espaço? Não! 

Que desperdício ... fico impressionada! Você participou da implantação ou da transferência da 

EMEF Dirce Boemer Guedes de Azevedo lá para o prédio do antigo Guedes de Azevedo? 

Não! Você não chegou a ver lá os problemas com a cozinha, com a rede lógica .... Não! Não 

conheço o prédio! E também, você não conhece a casa do lado, então, onde vai ser feita 

uma creche? Não conheço! Aquele espaço que é uma casa, ao lado da EMEI Manoel de 

Almeida Brandão, que foi pensado para ampliação da escola, você chegou a conhecer? Eu 

não conheço a casa do lado, mas a escola eu conheço e é uma escola que precisa de 

muitas adaptações! Muitas adequações à legislação, ao que normalmente se pede para 

uma escola! Antes de qualquer coisa, eu estive lá e até observei, essa casa está à 

venda, porque tinha uma placa, e eu mesma que observei para eles, falei: "oh, essa 

casa está à venda". Esse é um lugar que não tem espaço para crescer, para aumentar a 

escola, e essa escola precisa melhorar. Falei, quem sabe, não é? Fui eu quem sugeri a 

casa, mas não acompanhei em nada, não conheço a casa, não entrei lá! Não tem projeto 

ainda para ampliação, né? Não, ainda não! Parece que a ideia é demolir a casa e fazer uma 

ampliação para a escola? Não sei! A garagem! Você foi na garagem? Fui agora, só! Mais 

recentemente, uns quinze dias atrás! E a garagem é adequada para guardar os trinta e 

quatro veículos da secretaria da educação? Vão ficar todos lá? Porque eu sei que alguns 

estão na sede, na nova sede, mas acho que a ideia é levar a frota de 34 veículos para a 

garagem? Então, Chiara, eu não acompanhei isso, eu não tenho informações! Eu só fui 

agora realmente no edifício ... é um edifício bem grande, requer alguma manutenção, 

mas ele está em bom estado de conservação! Quanto a abrigar toda a frota eu não sei 

te dizer, porque não tenho nem conhecimento de toda a frota que a educação tem! 

Quando eu estive lá me parece que teria que fazer adequações realmente, para que os 

veículos pudessem entrar inclusive no barracão, porque como estava disposto ali quando fui 

conhecer, era realmente para fazer carregamento de produtos! Mas ele tem dois portões 

laterais ... um deles é possível adequar o portão ... vai ter que fazer um portão maior para 

que os ônibus, os veículos maiores consigam fazer uma curva, mas é possível sim! 

Não naquele que tem a doca ... teria que ser num daqueles portões laterais! Você 

conhece o almoxarifado de materiais? Não, não conheço! E a EMEI Gasparzinho, aqui na 

Gerson? Conheço! Não o prédio que está locado! Conheci o prédio anterior, porque a 

Gasparzinho saiu para o prédio locado. O prédio locado eu não conheço! O prédio que 

foi adquirido, não? Não, não! Conheço aquele que era do lado do Bombeiros, totalmente 

inadequado, não tem condições! Não tem projeto ainda para lá? Ainda não ... o terreno é 
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muito pequeno ... não cabe a escola que essa região necessita, aliás, o padrão de escola 

que a gente tem trabalhado! E aqui da EMEF Waldomiro Fantini, onde era o objetivo 

antigamente, você conheceu para locação? Eu estive lá no começo de setembro para 

conhecer o prédio e aí eu verifiquei que tinha muita coisa para ser .... dar manutenção, 

né! Os pisos que estavam bem estourados em alguns lugares, num dos alçapões eu 

consegui ver que tem pontos de ataques de "cupim" no madeiramento e numa das 

vigas desse prédio da frente verifiquei que tinha "pontos de trinca, fissuras", tanto que 

o e-mail que eu mandei com o relatório é um e-mail até posterior no dia 17 de setembro, 

porque como trabalho com o Fernando, que é engenheiro civil, a gente sempre 

conversa, então, fui na visita, cheguei e conversei com ele e nós definimos que seria 

importante um dos nossos pedreiros irem até lá para descascar a viga, tirar o reboco 

para ver se a trinca estava na viga ou se era uma trinca de reboco. Então, acho que lá 

pelo dia 15 nós estivemos lá com o pedreiro, daí ele descascou e na verdade não tinha 

reboco, era só uma camada de tinta ... de massa texturizada, ele tirou e realmente tinha 

três pontos de trincas, aí então que eu fiz o relatório e enviei por e-mail, um relatório de 

visita, com fotos e identificando esse problema, não sou engenheira, então eu não 

posso dizer o que fazer, só apontei o problema e disse que precisa ser tomada uma 

providência. Isso pode não acontecer nada, mas também pode né ... vai abrigar uma 

escola então tinha que ser tomada uma providência! Por isso que fiz duas visitas, uma 

primeira e uma segunda com o pedreiro, mestre de obras nosso! E nessa ocasião, o 

estacionamento ao lado foi mencionado de fazer quadra ali, algum espaço de recreação, algo 

assim? Não! Não, eu não tinha nem essa informação! O NAPEM! Conhece o prédio do 

Damásio? Não! Não foi lá ainda? Não! Você conhecia os espaços lá da secretaria da 

educação onde funcionava o NAPEM, né? Sim, sim! Quantas salas tinham lá? Tinha um 

auditório, na frente tinha a biblioteca, a central de matrícula, aí se não me engano eram 

03 salas e do lado de cá era o auditório e um salão grande antes de chegar ali na 

escada! Acho que eram três salas do lado de cá, se não me engano! Você considera que 

essa estrutura poderia ser implantada num outro prédio, que não um prédio caro como esse? 

Sim, poderia! Foram adquiridos também dois terrenos, você chegou a conhecer esses dois 

terrenos lá na Bernardino de Campos esquina com a Maria Ranieri? Não, que me lembre, 

não! Dizem que lá vai ser uma EMEI e uma EMEF ... não foi conversado a respeito de projeto? 

Não! Por enquanto não! Você se sente excluída de um processo importante da secretaria, 

num valor considerável de investimento, numa área que eu considero assim, que é uma área 

que está toda relacionada com sua atividade, o seu conhecimento, como uma profissional 
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que devesse ser ouvida em todos esses processos? Então, o volume de trabalho lá é bem 

grande né Chiara, a gente tem uma quantidade de unidades escolares muito grande, eu 

nem conheço todas, desde que entrei, e muitas das nossas unidades escolares 

precisam de manutenção. Eu estou lá e estou cumprindo o que me é passado né, eu 

sou uma funcionária, então o que eles me passam eu vou fazer! Você deve ser chamada 

frequentemente nas escolas, porque manutenção a gente sabe que é a maior demanda na 

secretaria. Você vai até a escola quando recebe uma solicitação da diretora, por exemplo, por 

quem é encaminhada essa solicitação? Pela Diretora da escola, normalmente! Diretamente 

para você? Não! Não é diretamente para mim! Vai para o setor de manutenção. É que eu 

desenvolvo projetos. A manutenção não faz ações referentes a projetos, é manutenção! 

Então é .... trocar uma telha, arrumar um encanamento, coisas que tenham um limite e 

esse limite é bem tênue, eu diria, porque até aonde vai uma reforma, até onde vai uma 

manutenção, então esse pedido é encaminhado. Quando esse pedido é encaminhado 

para o setor de manutenção e lá consta que tem a necessidade de se fazer um projeto, 

aí é encaminhado para mim! Aí eu vou fazer o projeto ... vou visitar a escola! Desde que 

entrei tenho tentado visitar as escolas até conhecer todas, mas é uma quantidade bem 

grande, e como tenho serviço lá não dá para eu ficar a semana visitando as escolas. 

Então eu tenho que visitar quando vou sendo chamada para desenvolver o projeto! E 

desses imóveis que foram desapropriados, você já foi chamada para fazer projeto? Não! Dos 

imóveis que foram desapropriados, não, que me lembre não! Nós estamos a quatro 

meses da desapropriação e você não foi solicitada para fazer o projeto de adequação desses 

imóveis, é isso? Sim! Pergunta do i,:ereãaOrrerâtõ'rI Quantos arquitetos tem na secretaria da 

educação, fora você, tem mais alguém? Não! Só eu! Faz parte da atribuição do seu cargo, 

fazer esse tipo de vistoria, antes de compra e venda ou desapropriação? Você como 

arquiteta, conseguiria ser útil nesse processo? Não é minha atribuição! Normalmente 

quando envolve isso, envolve a secretaria de obras! Posso ser chamada para analisar a 

viabilidade de se implantar alguma coisa dentro do prédio, por exemplo, quero 

transformar esse prédio em sede da secretaria da educação! Estudo de viabilidade, 

mas não uma avaliação para compra! Por exemplo, faria parte de uma de suas atribuições 

você analisar se em determinado local poderia ser o NAPEM ou não? Faz parte! Faz parte de 

suas atribuições indicar se ali poderia ser a secretaria da educação, ou não? Faz parte! Faz 

parte das suas atribuições indicar se ali teria que ser uma garagem, ou não? Faz parte! 

Pergunta vere~qor {.ó.~ilãl Todos os projetos arquitetônicos e de engenharia, porque tem o 

Fernando que trabalha contigo, da secretaria de educação, eles obrigatoriamente passam por 
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vocês? Os projetos das escolas, sim, desde a criação da nossa equipe os projetos de 

escolas eles nascem ali, novos e reformas. Quais projetos vocês possuem na secretaria, 

prontos e não executados? E quais em andamento? Nós já encaminhamos 05 projetos 

para a secretaria de obras, porque o nosso papel ali é fazer o meio de campo entre a 

escola e a secretaria de obras que é para onde correm os projetos, projetos para 

licitação! Uma grande dificuldade era esse diálogo entre escola e os técnicos da 

secretaria de obras, uma vez que a secretaria de obras tem uma grande quantidade de 

projetos, tomam conta da cidade toda. Nós fizemos ainda a revisão de 02 projetos que 

estavam em andamento e que voltaram por alguma questão, importante dizer que em 

2019 quando eu entrei para compor lá a equipe, nós começamos a analisar os edifícios, 

eu comecei a me aprofundar nesta questão do edifício escolar, da arquitetura escolar, e 

esse diálogo da arquitetura escolar com a pedagogia, então nós criamos um novo 

modelo de escolas e todos esses projetos, esses 05 que já foram para obras e esses 02 

que fizemos a revisão, eles já estão dentro dessa visão do novo padrão. Vai ter aumento 

de vagas nesses projetos arquitetônicos? A gente está prevendo a ampliação. Quantas 

vagas nestas 07 escolas que estamos falando vai aumentar? No total eu não saberia te 

dizer, mais, normalmente, nós estamos prevendo 05 salas com 30 alunos mais o 

berçário, com exceção das EMEF's, que nesse caso são 1 O salas, dependendo da 

EMEF, de 10 a 12 salas, e aí a gente está prevendo também laboratórios, toda a 

estrutura de apoio, que muitas não têm! Você sabe se a secretaria da educação tem 

terrenos para construção de novas escolas, EMEI e EMEF? Eu acho que não, não sei não! 

Pergunta \l~reí~ªor 1,.§[{l]Q ,sr,vmJ Então, anterior a você, não tinha essa vaga, não tinha o 

arquiteto, só deu início aos trabalhos depois que você entrou nessa pasta? Eu sei que a 

equipe de manutenção foi formada em 2018, com a entrada do engenheiro Fernando, 

equipe de manutenção, os técnicos, e eu acho que fui uma das últimas a entrar na 

equipe! Pergunta v~r'ª'ª®i.6~ Antes de você então, a secretaria de educação não tinha 

nenhuma arquiteta para fazer todo esse planejamento das escolas? Não, não tinha. Você 

falou que tem um engenheiro, o Fernando e uma equipe de manutenção. Como é composta 

essa equipe de manutenção? Quais profissionais compõem essa equipe? Um engenheiro 

civil, um arquiteta, e aí tem os técnicos, o mestre de obras, pedreiros, encanadores, um 

eletricista, não saberia te dizer quantas pessoas, mas é uma equipe bem enxuta! 

Pergunta vereaclór Jefíililr: Dos projetos que ficaram da outra gestão, foi dado seguimento, 

teve projeto que vocês tiveram que modificar, teve alguma modificação, algum projeto que 

vocês tiveram que voltar e refazer, ou continuaram, deram seguimento? Que eu tenha 
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acompanhado, não! Pergunta QQbllorJy{ar~~Qlii Você mencionou que na secretaria de 

educação, além do cargo de arquiteto que a senhora ocupa, tem um engenheiro civil e outro 

profissional também. A indagação seria: uma arquiteta ver telhado? Não seria função de um 

outro profissional, dada a sua competência, não a menosprezando, mas porque eu vejo 

assim: quando nos utilizamos o arquiteto? Quando a gente quer planejar algo, iluminação, 

arejamento, estrutura de um prédio, modificação de um prédio para atender a finalidade, e eu 

pergunto isto porque a senhora não foi ouvida nesses imóveis que foram objetos de 

desapropriação. É comum esse tipo de trabalho, eu sei que a senhora desempenha vários 

outros, não deveria ser encaminhado outro profissional ao invés da senhora? Isso que eu 

mencionei que a telha quebra e entra água, é a equipe de manutenção, eu estou falando 

o que acontece lá com as nossas escolas, não que eu vá lá ver o telhado! Nós temos 

uma equipe de manutenção para atender estas questões! Normalmente eu sou 

chamada quando tem uma necessidade de projeto! Em 2021 quantos projetos a senhora 

elaborou para a secretaria da educação? Todos esses que eu já falei. Foram 05 estudos 

que eu passei para a secretaria de obras que é quem está responsável pelos projetos. 

Se esses imóveis que foram objetos de desapropriação fossem encaminhados para a 

senhora em maio do ano passado, quanto tempo a senhora acha que haveria previsão da 

senhora manifestar a respeito deles? Os 16 imóveis? Sim! Ou então, qual o prazo máximo 

que a senhora precisaria para poder falar sobre eventual imóvel? Sobre cada imóvel? Sim! 

Eu não saberia te dizer, mais quinze dias para cada imóvel!? Vai, faz uma visita e faz 

uma análise, nessa visita a gente faz uma análise e depois faz um relatório! Ótimo. E 

para a senhora seria tranquilo fazer esse tipo de trabalho? Sim! Em relação ao NAPEM, a 

senhora conhece bem o NAPEM, quanto a senhora acha que ele precisaria de metros 

quadrados de construção para poder se instalar confortavelmente? Eu não saberia te dizer, 

mas ... não saberia te dizer! Um ideal assim ... otimista, já que foi ventilado aqui que ele seria 

expandido, na visão da senhora, como conhecedora, trabalhando na pasta? Posso dizer um 

estudo que eu fiz que foi o estudo para colocar a secretaria de educação e o NAPEM na 

estação ferroviária ... ele ocuparia metade do pavimento, seria uns 600 metros 

quadrados mais ou menos, até um pouco mais, talvez! lllllllllllllllllllllllllllllllllll/llllll/l/ll!I/II/III 
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GUSTAVO RUSSIGNOLI BUGALHO 

Secretário Municipal de 
Negócios Jurídicos - Bauru 

Preliminarmente disse estar como gestor da Secretaria de Negócios Jurídicos, se colocando à 

disposição para os questionamentos. Perguntado pelo y~f~f!dQr 'relator: Doutor, nessas 

aquisições de imóveis pela prefeitura para a secretaria da educação, qual que foi a sua 

participação nesses processos, em todos os processos, de uma maneira geral, como que o 

senhor atuou nesses processos? Em relação aos processos em si, como é possível 

verificar nos autos, acredito que em alguns deles eu fiz alguns encaminhamentos para 

a respectiva procuradoria e gabinete. Diretamente, nos autos, não mais que isso! Sua 

participação então nesses processos foi somente fazer esses encaminhamentos dos 

processos? Minha participação nos processos, nos autos respectivos, tão somente! O 

senhor pode dizer se o procedimento adotado pelos procuradores da PPI - Procuradoria do 

Patrimônio Imobiliário, todos estão corretos? Eu posso ter a certeza que os procuradores 

da PPI buscaram garantir aí o máximo de segurança aos procedimentos e as 

desapropriações que foram realizadas, em certos pontos, até solicitando 

documentação, vislumbrando o posterior registro dos imóveis que viessem a ser 

obtidos via desapropriação. Em relação a mais alguma observação a tratar, ou os demais 

procedimentos o senhor não ... acredita que todos estejam corretos? Olha, eu não me 
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debrucei sobre cada processo, como lhe disse, eu deixo uma liberdade bem grande 

para a procuradoria geral e para os procuradores, entretanto, a percepção que eu tive é 

de que se buscou aí o máximo de segurança jurídica para os procedimentos em si. O 

senhor pode afirmar que as orientações então neste sentido, todas foram seguidas? Bom, 

como eu mencionei, eu não tive um acompanhamento, uma participação direta em 

todos os processos, entretanto, eu sei da preocupação em se seguir todas as 

orientações que fossem legalmente exigidas, a gente deve lembrar que a competência 

para legislar sobre desapropriação é exclusiva da União, e muitos, muitos dos 

documentos que sei que foram solicitados pela procuradoria, tinha o objetivo principal 

de trazer uma segurança ainda maior e posteriormente, salvo engano, para fins de 

registro, para evitar que precisasse aí se buscar posteriormente alguns documentos. 

Então posso concluir que todas as orientações do jurídico, da PPI, tanto do Doutor Daniel 

como do Doutor Maurício Porto, todas estão corretas e não há nenhuma observação, 

nenhuma mudança que o senhor faria em relação ao que foi feito nos autos? O que é 

possível concluir é que eu, de fato, não tive tanta participação, então não tenho 

efetivamente como falar de cada detalhe das orientações, o que eu posso dizer é que 

dentro de uma ... dentro daquilo que é .... seria exigido efetivamente pela legislação, 

houve uma preocupação por parte da secretaria em atender, agora, quanto ao mérito 

de correção, de não correção das orientações da PPI, eu não tenho ... até como eu falei, 

eu dou autonomia, liberdade, para os procuradores é .... expor seu entendimento 

jurídico, até porque, hoje eu não estou lá atuando como procurador, tem procurador 

geral para isso, hoje eu atuo tão somente como gestor da pasta e tentando trazer uma 

maior organização e uma potencialização aí da procuradoria. Bom, pelo seu depoimento 

então eu posso concluir que as decisões, a parte mais importante foram tomadas pelo Diretor 

da Procuradoria de Patrimônio Imobiliário e pelo Doutor Maurício Porto? Os pareceres foram 

elaborados por esses procuradores, Doutor Maurício Porto, Doutor Daniel, eles não 

tomam decisões, assim como eu não tomo decisão, assim como procuradoria geral 

não toma decisão, assim como o legislativo em se tratando de poder executivo não 

toma decisão! As decisões finais são eventualmente quanto à necessidade dessa ou 

daquela política setorial, do responsável pela pasta da educação e, quanto à forma 

de ... decisão final, quanto à forma de se atuar, quanto as decisões discricionárias, do 

chefe do poder executivo! Então a responsabilidade é da prefeita? A decisão é dela? A 

decisão de to ... sempre a decisão daquilo que é discricionário ao poder executivo, a 

decisão final sempre compete, com a devida orientação, após ouvir todos os players, 
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ao chefe do poder executivo! Como em qualquer poder executivo! A decisão de escolher 

pela compra e venda ou por desapropriação, é um ato discricionário? Bom, são 

apresentadas as possibilidades, sendo demonstrado pelo chefe, ou melhor, pelo gestor 

da pasta interessada da educação, a necessidade de se obter um imóvel, de se realizar 

uma determinada política aí de critério da administração pública, e a necessidade de se 

utilizar aquele imóvel específico, é uma prerrogativa do poder público, até como um ato 

de "príncipe", fazê-lo por meio de desapropriação, desde que se demonstre a utilidade 

pública, a necessidade pública e afins, também se demonstre ... se faça o pagamento da 

indenização e se demonstre que aquele imóvel é um imóvel que pode ... que vai servir 

aquela utilidade pública. O senhor tocou no assunto de utilidade pública, e quando o diretor 

da PPI e o procurador jurídico deixa claro aqui que não houve individualização dos imóveis? 

Nesse caso, eles estão errados, ou eles estão certos e aí acaba atingindo a utilidade pública? 

Ou o senhor também não chegou a participar diretamente? Na verdade, quando os 

procuradores mencionam, eles é .... num .... pelo que eu sei, no início do processo eles 

falavam alguma coisa de individualização e logo antes de finalizar o processo, de fazer 

os últimos encaminhamentos, eu me recordo que tem um final que procurador parece 

que ele aceita, ele fala, olha, formalmente está tudo ok, portanto, pode finalizar! Que aí 

é o momento onde eu acabo participando diretamente! Então, acredito que essa 

questão da individualização, até para poder ter continuado esse processo, porque 

senão a própria procuradoria teria barrado, foi suprida posteriormente! Caberia ao 

senhor como secretário municipal de negócios jurídicos intervir ou orientar a prefeita, caso 

não estivesse presente os requisitos da desapropriação? Caso não estivessem presentes 

os requisitos, caberia, como eu acredito que tenha sido realizado, à procuradoria, aos 

procuradores, apontarem e eventualmente a secretaria interessada suprir essas 

necessidades se fosse realmente o caso de se dar continuidade ao processo! Os 

requisitos nesse processo então para utilidade pública e individualização, mostrando que os 

imóveis eram específicos, esses requisitos foram cumpridos em todos os processos? 

Vereador Borgo, como eu mencionei, eu acredito que sim, porque senão a 

procuradoria, os próprios procuradores, quando o processo voltou, não teriam dado 

prosseguimento, dado possibilidade, eu acredito! Palavra do vereador Losila: 

Legalmente, nós temos salvo engano, quatro processos discutindo desapropriação 

judicialmente e obviamente as ações sendo conduzidas pela Secretaria de Negócios 

Jurídicos. Legalmente está em tempo de a prefeitura eventualmente desistir dessas ações, 

desses processos? Legalmente, o município, ou qualquer parte processual pode desistir 
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a qualquer momento, com anuência da parte contrária, não especificamente nesses 

casos, falo de forma geral. Palavra Doutor &,i,i'l(CO.§..ftjqsi Na qualidade de agente político, 

titular de cargo em comissão, o que pressupõe a relação de confiabilidade com a chefe do 

poder executivo, eu indagaria se eventualmente o senhor orientou a prefeita sobre eventual 

forma de aquisição dos bens imóveis, independentemente dos pareceres técnicos exarados 

nos autos? Quando ventilada a questão, fui indagado e apresentei as possibilidades, 

desde a compra mediante licitação, desde a compra direta nos casos que coubessem 

no artigo 24, salvo engano 10 da Lei de Licitações, e também, é evidente, nos casos de 

necessidade ou utilidade pública, a realização da desapropriação! Cabe a mim, antes 

como advogado, e agora como secretário, orientar para que ... as possibilidades para o 

cliente ... que o cliente, o senhor vai me entender, tome as melhores decisões. É que 

muitas vezes a autoridade competente que vai tornar a decisão ela tem duas ou três opções, 

e aí normalmente se depara com dúvidas diante das possíveis consequências dependendo 

da decisão que será adotada, e aí a importância daquela pessoa que se tem corno de 

confiança, principalmente na área jurídica, ouvi-la, foi por isso que fiz a indagação. Outra 

pergunta: Procedimentos de desapropriações nós sabemos que tem legislações específicas 

que devem ser observadas e a instalação de urna CEI muitas vezes requer um pensamento, 

e o senhor na qualidade de gestor de urna pasta, chegou a pensar, ou pretende instituir um 

manual de procedimentos a serem adotados pelos servidores titulares das pastas 

respectivas? Porque hoje ... não sei se o senhor teve oportunidade de estar aqui ouvindo a 

arquiteta. pessoa importantíssima deixou de ser ouvida numa situação assim tão inerente, 

relevante. pertinente. que normalmente a gente ouve quando está numa pasta, até para 

instruir o processo. e isso não foi ouvido! Documentação de imóveis, vai desapropriar, tem 

que estar em ordern ... ah ... vamos desapropriar, depois a gente conserta isso ... e isso tem um 

ônus, isso implica no valor da avaliação que vai ser paga pelo poder público em relação ao 

expropriado, enfim, "n" fatos que ocorrem durante o procedimento que muitas vezes poderiam 

ser equacionados. Também sabemos que as vezes o aspecto temporal passa a ser relevante, 

então, o senhor, na condição de secretário de negócios jurídicos, com a devida vênia, pensou 

em instituir um manual ou pensa em instituir um manual nesse aspecto, para evitar que futura 

CEI seja manhã ou depois aberta e eventualmente casos corno esses venham a ocorrer? 

Doutor, eu preciso apenas agradecer essa pergunta! Nesses quase vinte anos que a 

gente lida com a administração pública, com assessoria e afins, a gente se deparou já 

com muita coisa na administração pública e o que a gente menos se deparou na 

administração pública, eu tive oportunidade de atuar também como coordenador 
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gestor em escritório particular durante alguns anos, é justamente a organização, é 

justamente a instituição de procedimentos operacionais padrões e afins. De fato, nesse 

momento, ainda posso falar que é um sonho, mas é um sonho que a gente está 

começando a realizar. Dentro daquilo que é de responsabilidade, atribuição da 

secretaria eu já venho trabalhando, por exemplo, os próprios processos 

administrativos, vindos de outros anos, falo isso de décadas atrás, muitas vezes 

vinham sem numeração, sem autuação, sem padrão processual, e isso, por exemplo, é 

um primeiro ponto que eu consigo sozinho levar, instituir, a gente já está organizando, 

inclusive, é uma comissão para ter esses procedimentos. Eu acredito que certas 

melhorias a gente faz de dentro para fora, então eu acredito que sim, é uma experiência 

a ser levada em consideração e acredito sim que é possivel a gente trabalhar neste 

senti d o ! /// // /// ////// ////// /////////////// /// /// // /// /// / /// //////// ///// // /// ////// /// ///// // /// // /////////////// ///////////// /////// /// /// // 
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MARIMIRIAM DIAS ESQUEDA 

Servidora Pública Municipal 

Diretora EMEF Waldomiro Fantini 

Inicialmente disse: tenho mais de 30 (trinta) anos de Prefeitura, no ensino público municipal, e 

na direção também já há um bom tempo, enfim, estou á disposição, para esclarecer o que for 

necessário e me colocar à disposição realmente para estar contribuindo com essa 

investigação. Palavra da ll!'l.~..P.9.Ql"P. .~füãrà! Eu vi que esteve acompanhando a oitiva do 

Professor Wagner aí, é, os questionamentos são mais ou menos na mesma linha de 

raciocínio, né, ouvir da escola que teve essa transferência para um imóvel inicialmente locado 

e depois comprado pela Secretaria Municipal de Educação, e aí a nossa intenção é 

justamente compreender qual foi a participação da escola na escolha, na decisão, de 

aquisição desse imóvel, nos impactos da transferência de toda a comunidade escolar aí para 

esse prédio. Em que momento houve a participação da diretora e como está sendo até agora 

esses trabalhos, desde a transferência e adaptação de todos ao prédio e as questões 

pedagógicas envolvidas, como a gente já pode aqui questionar sobre é .... questões que não 

são pedagógicas, também, como merenda, transporte, enfim gostaria que você pudesse 

colocar de forma geral a participação da escola desde o momento que antecede, a locação e 

aquisição do prédio até agora. Bom, o que antecedeu antes, lá no começo, quando nós, 
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é, quando o prédio começou a passar por reforma, o prédio do Santa Cândida que é a 

sede do Waldomiro Fantini é ali ao lado da Vila Outra, no Santa Cândida. É .... a escola 

começou a reforma no dia 24 de março de 2020, então já fez um ano agora, e a notícia 

extraoficial que eu tenho é que vai se entregar agora essa reforma, provavelmente, até 

agosto. Extraoficial porque é com o pessoal lá da empresa, lá da construtora, que de 

vez em quando eu converso, passo lá para ver, mas nada oficial dessa entrega do 

prédio. Bom, lá atrás, como em 2020 nós estávamos, no início da pandemia e se 

cogitou a volta das aulas presenciais, a gente chegou a visitar alguns prédios no 

bairro, no Santa Cândida, e eu levei algumas professoras junto comigo, inclusive eu 

tenho uma professora ali que ela foi visitar um dos prédios, é, que a gente faria essa 

mudança. Então, a gente chegou a ver desde uma chácara até a Paróquia da igreja São 

Pedro, na Vila Outra, enfim, naquele momento não teve nenhuma, não se fechou 

nenhum contrato, porque a pandemia se estendeu. Aí, quando já estava no ano 

passado, é que a gente teria realmente que estar voltando no presencial. Eu não 

participei da ... não fiz uma visita nesse prédio que nós estamos hoje, a gente só foi 

poder conhecer o prédio as vésperas da mudança, né, a gente não ... eu não fui visitar, 

eu não fui conhecer o prédio. As crianças voltaram no presencial dia 18 de outubro de 

2021, é .... uns dias antes a gente fez limpeza, fez a mudança, a gente recebeu os pais 

também no final de semana anterior, nos dias anteriores, que foi 14, 15, 16, 17, 18 ... 

isso ... 14 e 15 a gente brincou que a gente fez um "Open House", né, a gente recebeu 

as mães para visitar o prédio aqui da Cussy Júnior, uns dias antes da mudança! Bom, 

essa é a parte da participação. Eu quero colocar aqui a equipe tanto docente quanto a 

equipe de apoio que foi que colaborou muito em todo esse processo, porque elas 

carregaram caixas, elas carregaram o piano que a gente diz na giria, elas fizeram a 

mudança, organizaram os espaços, teve sim, ajuda de alguns ajudantes geral de outras 

escolas, que fez a mudança, mas a grande maioria da organização de todo o material 

da escola foi feito pela nossa equipe, do Waldomiro Fantini. Então, isso eu quero 

registrar, que realmente elas tiveram uma participação muito importante nessa 

mudança, e depois que nós estávamos aqui, a gente teve outras pequenas mudanças 

internas no prédio, porque o prédio a gente teve que ir acertando, a princípio a 

diretoria, vou dar só um exemplo, era numa sala ... uma sala da frente, depois não deu 

certo, subiu e desceu depois material de limpeza, os depósitos e a gente teve outras 

mudanças internas, para tentar se adaptar a este prédio! Bom, transporte, que é uma 

das coisas que a senhora perguntou, é, hoje as crianças são transportadas em dois ... 
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por dois pontos! Eu tenho ponto lá do CRAS que é o final ali da Avenida das Bandeiras, 

não sei se vocês conhecem, eu tenho algumas crianças que são do sítio e as crianças 

que moram naquela redondeza, e tem o outro ponto que é no próprio Waldomiro 

Fantini, no Santa Cândida, ao todo são 05 {cinco) ônibus, um desse do CRAS e os 

outros quatro que faz o transporte diário dessas crianças. É .... no princípio, isso foi um 

pouco complicado, até a gente separar as crianças, a organizar que uma criança que 

entra num ônibus ela tem que voltar no mesmo ônibus, mas isso, a gente foi se 

adequando e foi acertando esse transporte. Hoje, se vocês forem visitar a escola, é 

muito gracinha, porque eles sobem em fila, eles descem em fila, eles já estão bem 

ambientados, bem acostumados com essa sequência aí do transporte. Bom: 

transporte, participação, a merenda ... a merenda no ano passado foi o que a gente 

chama de "merenda seca", ou seja, é aquela merenda que não vai ao fogo, ela não é 

cozida, então o que que é? É bolacha, é barrinha, é aquele mix de castanhas, suco de 

caixinha, o leite em pó ... e as crianças sentiam muita falta da merenda. Por quê? 

Porque o prédio não tem cozinha e a cozinha ela foi totalmente adequada, ela passou 

por uma pequena reforminha ali, e este ano nós voltamos a servir a merenda no prato 

mesmo, ou seja, a merenda quente, comida, que também não é o cardápio das outras 

escolas, é um cardápio adaptado, porque a cozinha é muito pequena, então, não dá 

para fazer, por exemplo, arroz, feijão, carne, enfim, é um cardápio adaptado, mas hoje 

as crianças comem merenda quente, comem comida. Comem na sala de aula, isso 

também vale aí registrar, porque eu não tenho pátio nesse prédio, onde seria o 

refeitório, a gente faz uma adequação para o professor de Educação Física ministrar as 

aulas de ,Educação Física, então as crianças comem na sala de aula. Então, qual que é 

o nosso esquema hoje? A professora desce com a sua turminha em fila, passa pela 

cozinha da merenda, as crianças pegam o prato e sobem novamente, para comer na 

sala de aula! E aí, para liberar a professora para o café, para o banheiro, para uma 

água, eu tenho a equipe de apoio que fica nessa sala, na sala de aula, com essas 

crianças, até eles terminarem de comer, e depois a equipe de apoio, serventes, a 

inspetora, que faz o recolhimento dos pratos, então as crianças não têm recreio, eles 

ficam na sala de aula, porque a gente não tem pátio. A educação fisica, ela continua 

acontecendo, só que de uma forma muito adaptada .... O professor de Educação Fisica 

fez uma adaptação total de todo o currículo para não deixar de oferecer atividades para 

as crianças. Ele ministra as aulas de educação física nesse refeitório, nesses, tipo de 

um salãozinho que tem ali no fundo, que seria o refeitório, então a nossa opção foi 
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deixar a merenda ser "comida", eles comem na sala de aula para não tirar o refeitório 

da educação física. Só que, como eu disse, são atividades muito adaptadas, é que o 

professor de educação física se arranjou ali naquele espaço. Só para a gente 

dimensionar a escola, é, fala para gente quantos alunos têm por turno, quantas salas de aula 

são, é .... como ficou ... como ficaram acomodadas essas salas no espaço, a gente sabe que é 

um prédio que foi pensado para educação de jovens e adaptado para as crianças do Ensino 

Fundamental, então essa ... essa condição de adaptação, como é que está acomodada, 

colocando essa dimensão, esse dimensionamento de escola? São 07 (sete) turmas por 

período, 7 de manhã e 7 à tarde, uma média de 180 crianças por período, então, eu 

estou aí com 360 crianças mais ou menos! As salas são muito, eu diria inadequadas, 

eu usei também o termo insalubre, porque ... porque durante aquelas semanas de calor 

que nós tivemos, em fevereiro, marco, as salas realmente ficaram em condições 

insalubres mesmo, é essa a palavra! É .... depois teve mais uma leva de instalação de 

ventiladores, mas o que que acontece, como o prédio, eu não conhecia o prédio, de 

quando ele era de adolescente, nunca entrei. A primeira vez que eu entrei, foi às 

vésperas da mudança, mas o prédio não tem janelas que que tenha a ventilação 

cruzada, é um corredor e as salas que ficam no fundo daquela parede, é do velório que 

vocês conhecem, velório Terra Branca, é aquele paredão que faz divisa com a escola, 

então aquele paredão que fica entre o velório e a escola, ele não tem janela!! Então, as 

salas estão encaixadas, ali era uma sala muito grande que nós fizemos três salas de 

aula, com divisórias de Madeirit, então eu tenho uma sala de aula numa ponta, no meio 

eu tenho a sala dos professores e na outra ponta desse salão uma outra sala de aula, é 

mais ou menos como se fosse esse tamanho aqui com três salas divididas com 

Madeirit, e nesse Pavilhão então eu não tenho circulação de ar, eu tive momentos em 

que as crianças chegavam assim: "nossa tia, eu tô com febre" e aí a gente ia ver, era o 

calor .... e professoras que tiveram queda de pressão, por conta do calor. É .... mas vale 

registrar também que em nenhum momento a minha equipe ... é .... esse minha entre 

aspas, né, a equipe que eu pertenço, é .... deixou de fazer educação, isso é uma coisa 

que eu gostaria de registrar muito. Apesar das dificuldades, elas são batalhadoras, 

tanto a equipe de apoio, quanto a equipe de docentes, porque a gente não deixou a 

peteca cair, como se diz, nós fizemos educação dentro dessas condições. A gente 

manteve a educação dentro dessas condições neste prédio!! Professora, a senhora disse 

que foi visitar alguns imóveis, que poderiam, de alguma forma receber a escola nesse período 

de reforma. E a Secretária de Educação, ela participou dessas visitas também ou foi só a 
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escola que foi visitar? Participou, participou sim! Tanto é que a gente marcava o horário 

e eles iam ... que dizer, eu ia com eles, porque eles já tinham entrado em contato, tal, 

quando foi nessa chácara que é no fundo do CRAS, que há um bom tempo atrás, ela 

recebeu uma escola de educação infantil, foi o inverso. "Olha, eu tenho tem uma 

chácara, assim, nanãnã, nananã" aí foi ao inverso, aí a gente marcou e depois eles 

vieram. Só que era num momento, vereadora, que a gente não estava com os 100% dos 

alunos, por conta da pandemia, então, a gente.... é .... acreditava que seria possível 

começar a retomada do ensino nessa, nessa chácara. E depois, nós chegamos a 

visitar, aí foi uma equipe maior, aquele ... aquele prédio na frente da APAE ... Casa do 

Cursilho. Casa do Cursilho, isso, a Casa do Cursilho, na frente da APAE é um prédio 

muito grande, ele seria talvez adequado, mas também teria que fazer algumas 

adequações, para receber esses 360 alunos que eu tenho hoje. Mas, também, teria a 

questão do transporte, o que me disseram, que por conta de falta de documentação por 

parte da Casa do Cursilho, não pôde fazer esse ... o aluguel, na época!! Hum. E a 

senhora sabe por quê que não foi chamada para visitar o prédio aqui da Cussy antes da 

locação? Eu acho que eles já tinham criado uma expectativa, é .... quiseram, talvez, eu 

não sei. .. , nunca perguntei, "por quê que vocês não me chamaram?" Mas, assim, acho 

que para eu abaixar um pouquinho a nossa ansiedade, digamos assim, né, então as 

coisas foram indo .... então calma lá Mari, então pera mais um pouquinho, né, eu 

imagino que seja isso, quiseram só talvez me mostrar quando já estava mais no 

finalmente do processo, né, é.... exatamente ou talvez, para não criar grandes 

expectativas, porque a Casa do Cursilho foi realmente uma expectativa frustrada, a 

gente já estava imaginando a entrada e saída dos alunos da casa lá, da Casa do 

Cursilho e foi uma expectativa frustrada, então eu imagino que seja isso, talvez para 

não criar um excesso de expectativa, um excesso de ansiedade. E depois da locação? A 

locação foi em setembro, a escola teve a mudança em outubro, né, e .... a aquisição foi feita 

em dezembro! É .... houve uma consulta da secretária à senhora ou outras pessoas da escola, 

no sentido de avaliar as condições de funcionamento da escola nesse prédio? De se avaliar, 

se realmente estava adequado para ser um prédio adquirido pela secretaria? Houve uma 

visita da secretária para acompanhar o funcionamento diário, para ver se essa .... Esse prédio 

realmente atenderia não só o Waldomiro, né, que a gente sabe, que se Deus quiser, no 

segundo semestre está de volta lá no prédio, mas atender as escolas do ensino fundamental 

que com certeza terão aí as reformas a serem programadas, para após esse retorno da 

Waldomíro no prédio? Não, não houve essa consulta, nem a mim, nem à equipe a qual eu 
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pertenço, né, não ... não ... não teve essa consulta e nós ficamos sabendo da aquisição 

do prédio pelo Diário Oficial! É .... a gente teve a visita, né, que nos foi dito que não iria 

se comprar aquele prédio, foi quando eu falei assim: "olha, esse prédio aqui é 

insalubre, né, é .... ", não, porque esse prédio nós não iremos comprar. Aí passou um 

tempo, a gente ficou sabendo da compra, eu acho que como a grande maioria, pelo 

Diário Oficial. Palavra ie.riiiêfui]_:_p,§jja: É .... professora Marimiriam, a gente agradece a 

presença da senhora, em ter vindo até aqui, trazido essas informações. Eu vou devolver a 

palavra, caso a senhora tenha alguma consideração final, à vontade para fazê-la. Sim, eu 

tenho. É, eu quero deixar registrado, eu sei que tem bastante gente assistindo, é .... falar 

para vocês que eu acredito em educação e acredito em educação pública e acredito em 

educação pública municipal de qualidade, eu acredito .... "Ah, porque isso é uma 

utopia?" Pode até ser, mas eu enquanto profissional, eu acredito, já falei que eu estou 

há mais de 30 anos na educação pública municipal. Então, quero deixar, assim, o mais 

claro possível: eu acredito e vou, até quando Deus permitir, continuar acreditando na 

educação pública municipal de qualidade! É .... Só que assim, a educação, ela pode 

acontecer até debaixo de uma árvore, uma professora, uma inspetora de alunos, pode 

educar até na esquina, uma orientação para alguém, você vai estar fazendo uma 

educação, informal, mas ela pode acontecer, como eu digo, até debaixo de uma árvore. 

Só que lógico, a educação pública formal, aquela que tem a transmissão de 

conhecimento, ela precisa de uma infraestrutura mínima é .... e uma coisa que às vezes 

dói, porque a gente sabe que tem dinheiro, a gente sabe que é possível fazer diferente, 

essa educação ... ela pode acontecer de uma forma diferente, aí o senhor vai perguntar 

para mim "Mari, mas como?" Eu não sei falar para o senhor, o que eu sei falar, é que 

como eu disse, a equipe a qual eu pertenço não deixou de fazer educação pública 

naquelas condições é .... e o que eu o que eu penso também que a educação pública 

para ser de qualidade, ela tem que ter pelo menos ... pelo menos, não desperdiçar o 

dinheiro!! É .... se ele vai ser investido de uma forma que dê certo ou não, aí não 

compete a mim, mas assim, pelo menos o desperdício eu acho que é uma coisa a ser 

evitada, né? E pode ser planejada ... e pode ser pensada, porque como eu acredito, eu 

acredito que toda minha equipe também acredita, nessa educação pública municipal de 

qualidade .... É o que a gente espera algum dia ver de uma outra forma acontecendo, 

né? E só para encerrar, eu acho também que a coisa não pode ser assim nessa 

gavetinha de 4 anos ... não é professora Chiara, vereadora Chiara? Então, eu acho que a 

coisa pode dar certo quando o planejamento for a longo prazo, então não é uma 
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política pública de governo dessa administração, a coisa ela tem e pode dar certo se 

ela for uma política pública de estado e não de governo, ou seja, pensada, refletida, 

trocada as figurinhas, tanto de lá, quanto de cá, a longo prazo. Eu acho que, talvez, aí 

estaria uma saída para nossa educação pública de qualidade. Palavra l/.ereado.r:Jelator: A 

senhora deixa eu só perguntar uma coisa que foge um pouquinho, eu vou aproveitar que a 

senhora está aqui, só uma opinião! A senhora acredita que falta mais autonomia as diretoras 

de escola? Se tivesse autonomia, por exemplo, administrativa-financeira. Isso é eu uma 

questão não tem diretamente com esse fato .... Sim, falta! Porque dinheiro tem muito ... muito, 

tanto é que tinha R$ 35 milhões aí para gastar e foi feito tudo isso aí. Mas é mais uma 

questão para gente tentar, como vereadores aqui, a gente tentar planejar, trabalhar, não é 

minha área, estou nas comissões de Saúde e Previdência, enfim, a vereadora Chiara tem 

mais expertise nessa área, muito mais do que eu, mas para eu aprender ... eu gostaria de 

saber se tivesse uma autonomia, por exemplo, ao ponto dos diretores ter essa liberdade de 

fazer reforma, de contratação, enfim, ainda que não plena como a Secretaria tem, mas se 

fosse um pouquinho mais maleável, se melhoraria a situação .... Eu credito que falta sim, 

autonomia para alguns setores, é .... e se a gente tivesse mais condição financeira, 

talvez a gente fizesse diferente. Palavra fZ~ggra~cb1i..~: Posso aproveitar? Eu vou 

aproveitar também. Vou fazer a consulta aqui: 30 anos de rede Municipal de Educação! Eu 

acho que é uma competência, assim, que não se despreza, né? Aí a gente ... a gente vê 

assim o quanto desperdício tem, não é só de dinheiro ... é de competências também. 

Professora Mari, se a gente dividisse os R$ 34,801 milhões que foram "investidos" na 

educação em dezembro do ano passado pelas 82 escolas, a gente teria um valor de mais de 

R$ 424 mil a ser distribuído por escola. A senhora aproveitaria bem os R$ 424 mil na sua 

escola? Olha, me dá um certo receio pensar nesse montante, né, porque a gente na 

escola conta moedinha quando chega o envelope da APM e conto moedinha todo mês, 

que a gente recebe essa contribuição voluntária das famílias e às vezes vem 5 

centavos, que eu sempre agradeço, né, e conto, como eu disse, a moedinha todo mês 

para fazer algumas coisas, internamente, porque a equipe, porque já era uma tradição 

da escola antes de eu chegar, de ter essa contribuição, para a APM da escola. É Chiara, 

pensar nesse montante, assim, me dá um certo medo, mas enfim, eu não estaria 

sozinha, para pensar como que a gente investiria esse dinheiro, mas eu acho que, volto 

a falar, educação é muito mais do que só um investimento, porque por exemplo, a 

gente compra, a gente recebeu tablet, 35 tablets, ótimo, bom, investimento alto, foi para 

todas as escolas, mas e aí, né, se eu não capacito o professor para usar da melhor 
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forma esse tablet, é .... talvez isso seja um "investimento que não vai dar frutos", né? 

Enfim, se a gente muda lá para o Waldomiro Fantini no Santa Cândida, aí se eu não 

tenho uma internet adequada para trabalhar com esses ... com esses 35 tablets, vai dar 

na mesma, não é? Então, às vezes, não é só uma questão de montante alto, de soma de 

dinheiro, mas é talvez uma capacitação nas pessoas, um investimento humano, é ... de 

cursos e tudo mais!! Isso talvez esteja nessa receita aí, né? É de uma educação futura 

um pouco mais tranquila, vamos dizer. Sem dúvida!! Precisa da estratégia pedagógica 

junto com a tecnologia, senão não faz sentido algum. Mas eu vou ainda aprofundar um 

pouquinho mais. Vamos supor que a secretaria de educação envie para a câmara um projeto 

de lei que parece que é isso que vai acontecer, criando o PODE municipal e vamos supor que 

o valor do PODE municipal desse ano seja de R$ 500 mil e que as escolas recebam esse 

valor, por exemplo, em agosto. Vai sair correndo? Então, era isso que eu queria ouvir. O que 

uma diretora, né, que a gente sabe que tem a responsabilidade, inclusive de fazer a 

contabilidade da própria escola, faria com R$ 500 mil por exemplo, em caixa, tendo que 

prestar contas até o final do ano? É .... eu acho que eu sairia correndo mesmo, a princípio. 

Mas enfim, eu não consigo imaginar neste momento não, vereadora. É lógico que 

dinheiro é sempre muito bem-vindo, sim, mas é um montante muito alto para uma 

escola que tem 360 alunos, né! Estou só fazendo suposição, viu? Não estou dizendo que 

isso vá acontecer! E se esse valor fosse, por exemplo, para 2023? E tivesse aí 6 meses para 

planejar um investimento de R$ 500 mil na escola paro ano que vem? Existe a possibilidade 

de se fazer um bom planejamento para um investimento desse montante? Em infraestrutura 

física, tecnológica, pedagógica ... é .... de capacitações, de repente.... É possível, Mari, é 

possível com uma autonomia e com recurso ... ? E vou além, com condições técnicas que 

deem a segurança para o diretor de escola prestar contas. Palavra vereàc!Qç relatqr: 

Vereadora, você me permite ... só pra ... é pertinente na fala de vossa excelência. Existe, 

nesse sentido que a vereadora falou, tem técnico para isso? Para auxiliar? Ou só na 

Secretaria? Existe contadores? Existe a quem ... porque ... a senhora, por exemplo, para 

utilizar uma verba dessa, ou até menos, que fosse de R$ 100 mil, de R$ 200 mil, precisaria de 

fazer um chamamento, fazer um termo de referência, fazer depois a contabilidade. Vocês 

têm esses técnicos para auxiliar nas diretorias das escolas? É assim, vereador, a gente 

paga mensalmente um escritório de contabilidade. Esse escritório de contabilidade ele 

é custeado pela APM da escola, por isso que eu falei que eu conto as moedinhas 

mensalmente porque a gente paga esse escritório de contabilidade, é, com verba 

própria, né? A gente tem o PDDE, já Federal né, que é esse Programa Dinheiro Direto 
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na Escola, que a gente recebe anualmente, né, é .... hoje a gente tem em caixa uns R$ 20 

mil .... R$ 18 mil, não lembro. Estou olhando para a minha ... meu ponto eletrônico ali, ó, 

se ela lembra. Então, a gente tem esse valor, que a gente recebeu no final do ano 

passado e por conta da pandemia a gente não gastou e por conta desse prédio também 

não ia fazer um investimento num prédio que não é nosso, né? Então, a gente 

reprogramou esta verba para 2022 e eu devo ter em torno disso, mas são quatro 

contas, por isso que eu não estou conseguindo falar exatamente aqui para o senhor 

qual é o montante exato. Aí a gente tem durante um ano, esses, esse, dinheiro para 

gastar e presto contas para o governo federal, tá? E é por conta disso que a gente paga 

mensalmente essa ... essa ... esse escritório de contabilidade, porque, inclusive, a gente 

tem CNPJ, né? A APM da escola é uma associação sem fins lucrativos, mas ela tem 

CNPJ que tem que fazer aquela declaração que não é declaração de imposto de renda, 

é declaração de CNPJ, que me foge o nome agora, RAIS, não é .... não sei... então a 

gente tem que fazer, né, anualmente. Quem faz isso é a contadora, né? Nessa linha da 

pergunta do questionamento da vereadora Chiara, por exemplo, se viesse R$ 500 mil e ou 

ainda tivesse um prazo para planejar, vocês teriam por exemplo ... porque é uma quantia alta, 

vocês teriam fora o contador, mais técnicos, vamos supor, se fosse para fazer uma pequena 

reforma na escola ou vocês teriam que se socorrer da secretaria municipal? Não, eu acho 

que assim, reforma na escola a gente não pode fazer né? E nem teria condições sobre 

isso, né? Pequenos reparos, eu digo, de elétrica .... Ah, pequenos reparos sim! Pequenos 

reparos sim! O problema hoje é mão-de-obra, né, mas pequenos reparos a gente faz. 

Eu já fiz pequenos reparos na ... não nessa escola que eu trabalho atualmente, mas a 

anterior eu fiz, eu fiz a reforma de um banheiro lá na escola que ... na outra escola que 

eu trabalhava. Então, mas precisa acionar, por exemplo, a arquiteta da prefeitura, o 

engenheiro ou .... Na época não, vereador. Na época eu não acionei, mas essa reforma 

desse banheiro lá na outra escola faz muito tempo, não tinha .... Entendeu vereadora? 

Imagina 82 escolas acionando, por exemplo, a Arquiteta Ludmila que foi esquecida pela 

secretária, com toda a competência que tem, mas eu imagino 80 escolas com essa grana na 

mão e falando assim: "olha, nós precisamos fazer ... vamos fazer tudo". Tá! .... Mas quem que 

dá suporte depois? Tem um arquiteto, tem um engenheiro, imagina 80 escolas ... quer dizer, 

não d á ! /11// II Ili Ili li l l I Ili Ili l Ili li Ili Ili Ili Ili li li// li li I Ili Ili l Ili li /l li li Ili l/l li li Ili li li li li li 111 Ili li Ili li li 111 Ili Ili Ili Ili li Ili Ili /li li 
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WAGNER ANTÔNIO JÚNIOR 

Servidor Público Municipal -
Diretor da EMEF Dirce Boemer 
Guedes de Azevedo - Secretaria 
Municipal de Educação 

Inicialmente fez as seguintes considerações: Bom dia, senhor Presidente, vereadores, todos 

os presentes nesta casa e todos que nos acompanham pela TV Câmara. Meu nome é 

Wagner Antônio Júnior, sou servidor de carreira da Prefeitura Municipal há 18 (dezoito) anos, 

atualmente sou Diretor de Escola lotado na EMEF Dirce Boemer Guedes de Azevedo. 

Palavra da v"eJ~,aj1Qra~~~[ari;l: Bom dia Professor Wagner, prazer tê-lo aqui conosco. Esse 

convite de ouvir os diretores das escolas que foram, é .... sofreram a transferência para prédios 

comprados agora pela Secretaria Municipal de Educação, partiu de mim, porque eu entendo 

que se tem alguém que deveria ter participado ativamente da escolha de prédio, da avaliação, 

das necessidades de adequação ... , se funciona ou não funciona esse tipo de proposta, já que 

é bem inovadora, são os diretores de escola. No meu ponto de vista, quem conhece da 

escola é a comunidade escolar e principalmente o diretor de escola, então nós 

acompanhamos parte daquele momento de transferência da Dirce, lá do CTV para o prédio 

adquirido do antigo Guedes de Azevedo, mas muitas, muitas questões, que são objeto dessa 

CEI, antecedem esse momento, então nós tivemos durante ao longo dessas oitivas, ouvindo 

muitas pessoas que participaram .... é .... do levantamento de prédios que pudessem ser. ... 

é .... adquiridos pela prefeitura e que pudessem receber escolas nesse formato, enquanto uma 

escola tivesse sendo reformada, um outro prédio pudesse servir de abrigo. Mas eu entendo 

que as escolas que já estavam funcionando nesse formato, em prédios não adquiridos, no 

caso da Dirce que estava no CTV, e a Waldomiro Fantini que também já estava aqui no 

prédio alugado, que foi comprado, precisariam ser ouvidos, para se entender muitas variáveis 

que hoje a gente vê .... é .... que poderiam não ter se tornado problemas, e você Wagner, é um 

professor que tem mUita experiência de casa. Além dos 18 anos, esteve na Secretaria 
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Municipal de Educação, foi braço direito da professora Isabel Miziara no governo passado. 

Então, eu acho que certas competências não podem ser desconsideradas, simplesmente 

porque se muda governo, porque as pessoas que são de carreiras, são as pessoas que 

conhecem a rede, são as pessoas que conhecem e vivenciam os problemas ao longo do 

tempo, não simplesmente chegam, vão conhecer, aprender e arriscar, então eu acho 

importantíssimo que essa CEI escute os diretores e registre o que foi essa escolha de 

imóveis, como se deu e qual a participação, principalmente, dos diretores nesse processo de 

aquisição de prédios, em especial os prédios que servem o primeiro momento, as escolas, no 

seu caso da Dirce, então, queria ouvir um pouquinho de você como foi esse processo, é .... se 

participou, se não participou, como tomou conhecimento, como foi a transferência, é .... esse 

período e até agora, tá bom? Obrigado vereadora, eu fiz até algumas anotações para não 

perder a cronologia e datas. Bom, como é conhecimento amplo, a Escola Dirce, ela 

passou por uma reforma que depois foi paralisada! Essa reforma teve início em maio 

de 2020, em meio à paralisação das aulas presenciais e ela foi abandonada em abril de 

2021, em meio ao retorno às aulas, ao retorno híbrido, então, enquanto as escolas 

estavam todas retornando de maneira híbrida, o Dirce se manteve no remoto por não 

ter um espaço. E aí, nesse período, como a vereadora bem colocou, eu estava na 

Secretaria da Educação, né, em meus 18 anos, 10 anos foram na Secretaria da 

Educação. Eu retornei à escola em 1° de setembro de 2021, mas antes eu já 

acompanhava esse processo. Então o Dirce ficou durante todo o período de 2021 em 

ensino remoto e quando eu retornei para escola em setembro é que nós ficamos 

sabendo da mudança para o CTV, então a Secretaria já vinha buscando um espaço 

provisório, já vinha vendo o CTV, já sabia dessa e essa procura, e na primeira quinzena 

de setembro fomos informados da mudança para o CTV. Quando a gente chegou 

naquele espaço, as professoras estavam muito ansiosas e a comunidade também 

estava ansiosa porque ficou esse tempo todo parado, a gente sabe dos prejuízos, da 

situação do ensino remoto e elas queriam retomar as aulas presenciais. Quando nós 

chegamos ao CTV, nós começamos a atender os alunos em 14 de setembro no 

esquema de ensino híbrido por cortes. Então era atendido, naquele momento, 50% das 

turmas num rodízio a cada 15 dias. Então, metade das turmas tinha aula presencial e a 

metade ficava em casa. É .... qual foi a situação do CTV? Quando foi negociado e a 

minha vice-diretora que estava me representando como diretora substituta visitou o 

espaço, foram negociados alguns espaços do CTV para serem alugados, então dois 

blocos administrativos, o refeitório e três prédios para comportar as salas de aula, mas 
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fiquei sabendo que a pessoa que acompanhou, não foi a pessoa que acompanhou o 

fechamento do aluguel, e um dos blocos ficou de fora, então, quando a gente chegou, 

quais foram as condições de trabalho? É .... três turmas dividindo o mesmo espaço, 

separados apenas por armários. A secretaria garantiu que seria uma situação 

provisória, garantiu que seria por pouco tempo e que colocaria divisórias nessa sala 

para melhorar a qualidade e isso não aconteceu, né, chegamos até o final do ano e 

essas divisórias não foram colocadas. A partir de novembro, nós passamos atender 

100% dos alunos e aí aquele desafio "como é que a gente vai colocar os alunos no 

espaço que a gente tem?", então a secretaria pediu para os, eu falo irmãos, né, para os 

padres, a sessão de outros espaços fora do contrato de aluguel. Então, na boa 

vontade, eles cederam outros espaços, eles cederam um bloco que é um bloco que 

ficava a 700 metros do portão de entrada e a capela para comportar uma turma. Então 

conseguimos dividir naquele momento duas turmas do mesmo espaço, divididos com 

armários, com caixa, numa situação totalmente improvisada e que pedagogicamente, 

como educadores, a gente sabe que não é o mais adequado, ainda mais para situação 

daqueles alunos que estavam retornando com tantas defasagens. Com o passar do 

tempo, a gente foi percebendo outros problemas também no CTV. Que problemas 

seriam esses? Pela distância dos blocos, as crianças elas andavam 700 metros 

debaixo de sol, de chuva, para irem até as salas, muitas vezes na entrada, em tempo de 

chuva, a gente tinha que transportar alunos com guarda-chuva até as salas, então, a 

gente no portão pegava de três em três e levava com guarda-chuva para sala. Eu, a 

vice-diretora, professores, funcionários, fazendo essa baldeação. É .... e aí começou 

também, alguns alunos relataram, começou a aparecer alguns animais peçonhentos do 

espaço, escorpiões, cobras, inclusive uma mãe de aluno, no dia que ela foi buscar o kit 

alimentação, ela estava retirando o kit alimentação e atrás dela uma cobra rastejando. 

Ela tirou foto, claro, e aquilo começou a correr entre as famílias e nós comunicamos a 

Secretaria da Educação, nós ... , eles fizeram uma primeira dedetização no dia 29 de 

setembro, mas depois disso continuou sendo recorrente, mandamos um e-mail 

comunicando a secretaria, comunicamos e não tivemos resposta. Então, naquele 

momento a comunidade começou a nos cobrar, as famílias também nos cobraram de 

um posicionamento e conversamos com a equipe, a equipe também estava bastante 

preocupada com essa situação e nós começamos a verificar a possibilidade de um 

espaço. Nós sabíamos que a Staff estava sendo negociada e ao que nos havia sido 

passado, a Staff seria para rodiziar as reformas de escola e provavelmente o Dirce iria 
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para a Staff, ao final da negociação. A Staff não deu certo e aí nós voltamos à estaca 

zero e começamos a cobrar da secretaria. E aí, outubro mais ou menos, chegou ao 

nosso conhecimento que estava sendo negociado o prédio do Guedes e que poderia 

abrigar o Dirce. A gente ficou um pouco mais tranquilo. Depois de um tempo, a gente 

ficou sabendo que o prédio do Dirce não iria mais abrigar a escola em reforma, ele ia 

ser uma escola de educação infantil, porque a secretaria entendeu que havia uma 

demanda naquele espaço e aí os pais começaram a nos cobrar, fizemos uma reunião 

com os nossos professores, com nossa equipe, para a gente pensar o que que nós 

poderíamos fazer e da equipe saiu a sugestão de nós encaminharmos para secretaria 

um documento, apresentando todos os problemas daquele espaço e pedindo uma 

solução. Chamamos os pais, os pais estavam bastante preocupados, inclusive falando 

de ir para a imprensa e denunciar que estava acontecendo, a gente falou não, vamos 

dar o direito a secretaria de ser ouvida, então fizemos um documento, eu estou até com 

a cópia dele aqui é um abaixo-assinado com 200 assinaturas, encaminhamos para a 

secretaria no dia 23 de novembro. Protocolamos e encaminhamos por e-mail. Desse 

documento, não tivemos resposta até o presente momento, formal. O que surgiu 

daquele documento? A comunidade, por não ter a resposta, continuou pressionando a 

secretaria, no dia 17 de dezembro foi feita uma reunião na secretaria, com a presença 

da secretária, de alguns técnicos, de um grupo de mães de alunos, de alguns 

vereadores, reunião essa que eu não fui comunicado, nem convidado a participar, é ... 

eu fiquei sabendo do resultado porque uma das mães me ligou após a reunião, aos 

prantos, pelo clima pesado que ela relatou que houve naquela reunião. A secretária, ela 

disse que não poderia atender as mães na forma como elas gostariam, que se as mães 

tivessem sugestões, que elas apontassem alternativas de imóvel para a secretária que 

ela iria analisar e o que seria feito, seria melhorar as condições do CTV. Então, 

encerrou reunião ali, a gente falou "bom, não vamos, mas .... e .... a ideia, mas elas 

questionaram a situação do Dirce, né, do Dirce não, perdão, do prédio do Guedes, que 

estaria sendo comprado, a secretaria reafirmou que não, que ele seria para educação 

infantil, mesmo as mães apresentando que na imprensa, inclusive, numa reunião do 

sindicato, que está registrado no Face book do Sindicato, ela afirmou que seria para 

rodiziar a reforma. Aí, passou aquele momento, a gente entendeu que a secretaria não 

iria fazer a mudança do prédio, nossos funcionários de janeiro entraram em férias e 

quando foi no dia 21 de janeiro, numa sexta-feira, uma mãe me acionou ao telefone. Ela 

falou: "diretor, fiquei sabendo por um vereador que vai ter uma reunião na secretaria 
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na segunda-feira, dia 24, o senhor está sabendo?". Eu falei "não". E aí eu fiquei 

sabendo que essa reunião foi marcada com os vereadores e com as mães na secretaria 

e eu não fui comunicado. Na segunda, no domingo à noite, a minha supervisora entrou 

em contato comigo, ela tem essa liberdade, a gente conversa né, aos finais de semana, 

ela falou: "Wagner, posso fazer a supervisão na sua escola na segunda-feira? De 

manhã?". Eu falei: "Pode, sem problema nenhum", ela ia adiantar uma supervisão e eu 

falei "bom, pelo jeito, não vou mesmo na reunião, né, então vou atender a supervisão 

aqui na escola". De manhã, ela me ligou e eu já na escola, ela me ligou e falou: 

"Wagner, vou atrasar um pouco, está tendo uma movimentação aqui na secretaria, 

tudo bem?". Quando foi um pouco mais tarde, ela falou: "Wagner, eu não vou 

conseguir sair daqui você pode vir na secretaria?". Eu falei: "posso". E ai chegando na 

Secretaria, de repente, eu fui solicitar para que eu adentrasse a sala de reuniões, foi 

quando a secretária estava anunciando para os pais, para os vereadores, a mudança 

do prédio do Dirce para o prédio do Guedes, assim, de repente, né, eu percebi assim 

que eu entrei a toque de caixa, mas para cumprir um protocolo do que ser comunicado 

oficialmente. E aí, após aquele comunicado, eu conversei com a minha supervisora e 

ela me transmitiu aquilo que passaram para ela, que foi oferecido, que eu deveria fazer 

a mudança da escola rapidamente, na quarta, quinta e sexta daquela semana e era uma 

coisa muito complicada, porque eu com funcionários em férias e a gente sabe que uma 

escola você não consegue mudar em 3 dias, então, toda uma estrutura, mas que para 

isso eu poderia contar com 4 motoristas e 20 reeducando por dia. Aí eu organizei a 

logística na segunda, na terça, na terça-feira à noite eu recebi um telefonema da 

secretaria dizendo: "olha, parece que os reeducando ... ", porque o que foi falado, "os 

reeducando vão te ajudar com tudo". Eu falei: "olha, mas eu estou sem meu pessoal, 

meu pessoal está em férias, eu não tenho quem faça a limpeza do espaço. Eu vou 

pegar móveis no prédio que está fechado, esses móveis estão empoeirados, eles têm 

que ser lavados, então tem todo uma situação". "Não, os reeducando eles podem lavar, 

eles podem limpar, eles podem, né, o que você pedir eles fazem! Tranquilo". Na 

véspera, fiquei sabendo que eles não iam lavar, porque se isso acontecesse, a SEAR 

não iria mandar os reeducando. Olha, então tudo bem, então vamos tentar fazer da 

melhor maneira possível. No dia seguinte, na quarta-feira, a secretaria cumpriu que ela 

prometeu com os 4 motoristas, eles foram todos os dias, porém, dos 20 reeducando, 

foram 8 na quarta-feira, na quinta-feira, dia seguinte, nenhum apareceu e na sexta-feira 

foram 7. Não conseguimos concluir nem o que estava no CTV, aí a secretaria falou 
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"vamos tentar na semana que vem", mas na semana que vem estava acontecendo 

também a mudança da sede, então toda força de trabalho da educação estava 

concentrada para mudar a sede da secretaria da Duque para a Staff e eu não teria esse 

apoio para fazer mudança do Dirce, só contando com os reeducando. Na segunda-feira, 

por conta do tempo nublado, eles não apareceram. Nem na segunda, nem na terça. Na 

terça-feira, já mandei e-mail para a secretaria demonstrando minha preocupação. Eu 

falei: "olha, se isso não se resolver, eu não sei se a gente consegue iniciar as aulas no 

dia 8". Não tive resposta desse e-mail, não apareceram na terça, não apareceram na 

quarta e nem na quinta. Na quinta-feira, foi quando teve aquela diligência, né, a 

vereadora e a vereadora Estela, foram até a escola, constataram a situação e foi 

publicado no Diário, no Jornal da Cidade. No dia seguinte, houve uma mobilização, eles 

foram na sexta, eles foram na segunda-feira, a toque de caixa fizeram a mudança e a 

gente conseguiu começar as aulas no dia 8 de fevereiro. Mas aí na escola, a gente 

percebeu algumas ... alguns problemas no prédio. Então, o prédio, a gente ... eu nunca 

fui visitar o prédio do Guedes, nós não fomos visitar o prédio antes disso. Eu tinha 

alguma referência do prédio do Guedes porque a minha vice-diretora havia dado aula 

há muito tempo então ela sabia mais ou menos os espaços, mas a gente não sabia da 

situação atual do prédio. Então, primeiro problema do prédio: ele não tinha cozinha, eu 

acho que era mais grave dos problemas. E a secretária falou nessa reunião do dia 24, 

ela mencionou a ausência da cozinha, mas foi falado para as mães que seria um 

problema rápido, que seria servido a merenda seca, mas que rapidamente iria ser 

resolvido. O problema se estendeu, a gente ficou por um bom tempo sem cozinha, 

cobrando a secretaria, os pais também cobrando aquela situação, eu tive alguns 

alunos que não passaram bem só com a merenda seca. A comunidade do Dirce é uma 

comunidade extremamente carente, né, na sua maioria. Eu tenho um relato de alunos 

que eles, e de pais que falam que a criança só vai fazer a sua última refeição, decente 

na sexta-feira, com a comida da merenda. Ela só vai voltar a comer comida na segunda

feira, então uma clientela que não poderia ficar na merenda seca, né, sabendo de toda 

dificuldade que eles tinham. E aí no dia 23 de fevereiro, na semana que antecedeu o 

carnaval, teve uma reunião pública sobre a questão da situação da alimentação 

escolar, né, da merenda seca, e a gente já vinha tempo já conversando, inclusive os 

técnicos já haviam ido no prédio, já tinha constatado a necessidade da cozinha, já 

tinham visto até um local para fazer uma adaptação, mas aquilo não caminhava. Depois 

do dia 23, a audiência, a reunião pública acho que acabou meio-dia, meio-dia e dez, 
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meu telefone tocou, era da Secretaria da Educação dizendo que a empresa estaria na 

escola à 1 :00 da tarde, para ver a situação da cozinha. Eles foram, rapidamente 

resolveram, começaram a fazer a reforma da cozinha na sexta-feira, passaram toda a 

semana do carnaval, entregaram a cozinha no sábado e na segunda, na terça-feira 

começamos a servir a merenda. Mas fora esse problema, o prédio assim, é um prédio 

que ele recebe os alunos, então em vista da situação que nós estávamos no CTV, que 

era uma situação muito complicada, hoje o prédio nos atende, mas de longe ele não é 

aquele prédio pronto que a secretária falou que estava, é um prédio pronto para 

receber os alunos. Então é um prédio que ele não tem quadra e isso faz uma falta muito 

grande pra gente na educação física, ela está acontecendo num espaço improvisado, 

ela não tem rede lógica, eu estou tendo que improvisar, inclusive minha secretaria eu 

quase não consigo mudar a secretaria por falta de rede lógica e a minha secretaria está 

funcionando num improviso, porque não tenho rede lógica, as impressoras para 

imprimir qualquer documento, tem que pegar fazer uma gambiarra com meu notebook 

com o cabo, né, da impressora para poder imprimir documentos. A semana de provas 

foi bem complicado, porque 1200 provas impressas nessa situação de gambiarra foi 

bem complicado. É um prédio que ele tem quase zero de acessibilidade, escadas, 

degraus, só tem uma única rampa de acesso na frente, ele tem um único banheiro 

administrativo para atender quase 50 funcionários, não tenham mais banheiros, não 

tem playground, já foi constatado problemas de goteiras no prédio, a rede elétrica ela 

está bem defasada, é um prédio que ele ficou fechado por dois anos, então a gente 

percebe que é um prédio que não teve as devidas manutenções e que ele carece de 

manutenções, ele tem vidro quebrado, então ele tem uma série de situações aí, a 

calçada, ela tá com placas levantadas, inclusive dois alunos já se acidentaram naquela 

calçada ao descer do ônibus, e tudo isso eu já comuniquei à secretaria eu tenho cinco 

pedidos de manutenção que foram enviados, desses cinco, só um foi parcialmente 

atendido. Eu tenho memorando também pedindo, então, tudo que a gente pode fazer 

para comunicar a secretaria dos problemas do prédio a gente tem feito, né, mas a gente 

por uma série de situações, de redução da equipe de manutenção, a gente não 

conseguiu essas melhorias. Conseguimos atender os alunos, conseguimos, mas não 

com aquilo que foi vendido que era um prédio pronto e sem maiores problemas. Eu 

creio que é isso, vereadora, assim, até o momento são esses os problemas que a gente 

tem constatado no prédio. Só para a gente dimensionar o tamanho da escola, acho que 

seria importante a gente registrar o número de alunos por período, número de salas, quantos 
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professores, auxiliares, equipe de auxiliares. Como está funcionando a parte administrativa, 

como essa gestão à distância das famílias, a questão do transporte, que nós tivemos aí um 

relato bastante impressionante de mães na semana retrasada. É, o horário das aulas, se está 

funcionando, eu acho que tudo isso é bastante importante a gente deixar registrado aqui na 

CEI. Eu vou tentar seguir a linha de raciocínio. Se eu me perder, se eu não falei alguma 

coisa, a vereadora pode me lembrar. Antes da pandemia, nós atendíamos a 480 alunos. 

Com o retorno, nós atendemos hoje 400 alunos. Nós tivemos uma perda de alunos, né. 

Mesmo que a gente tivesse 480 alunos, seria muito difícil a gente está atendendo na 

totalidade, porque um outro problema é que a gente também tem no Guedes, é o 

tamanho das salas, é uma escola que foi feita para ser uma escola particular. Ela não 

trabalha com uma quantidade de 30, 35 alunos por sala, então, hoje em razão da perda 

a gente consegue atender no máximo 20, 22 alunos ... estourando 24 em cada turma. 

Nós não temos capacidade para atender além. Nós trabalhamos com nove turmas, 

quantidade de professores, aproximadamente umas 30 professoras nós temos, se não 

me engano, entre especialistas, adjuntos e professores especialistas de arte, educação 

física e inglês. Estamos tendo uma dificuldade muito grande nesse momento com .... é .... 

conseguir professores substitutos, porque a secretaria da educação, é.... está 

realmente entre as metas para o retorno às aulas, a questão do reforço escolar, então 

que também é uma grande dificuldade nossa conseguir atender o reforço escolar. 

Então, eu acredito que isso esteja em todas as escolas, é, quando a secretaria ofereceu 

o projeto de reforço que é o RAC - Retomada de Aprendizagem de Conteúdos, foi feito 

uma fala com os professores, uma formação, e foi dada a possibilidade de atribuir a 

aulas de reforço a esses professores, mas quando foi atribuído essas aulas, nós já 

estávamos com uma quantidade muito reduzida de adjuntos, que são professores que 

podem substituir. Com a atribuição do RAC, nós ficamos quase zerado de adjuntos, 

então hoje é muito difícil conseguir uma substituição, se o professor meu precisa 

faltar, se ausentar, se ele adoece, é o que está sendo muito comum, eles têm me 

pedido faltas abonadas e a gente tem negado porque não tem como deixar as turmas 

sem aula, então assim, está uma situação muito complicada na escola, no Dirce não 

está diferente a situação da substituição do Adjunto. É, em relação à parte 

administrativa da secretaria da escola como é que ela tem funcionado? A secretaria foi 

o último espaço que a gente levou para o prédio do Guedes, porque a gente esperava 

que a secretaria fosse garantir a nossa rede lógica, fosse preparar o prédio pelo menos 

para isso. É .... isso não veio até hoje, eles ficaram quase duas semanas a mais no CTV 
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e chegou um ponto que eu falei "não, não dá para a gente ficar sem secretaria, porque 

os pais, eles ficam se deslocando para o CTV e tem filhos aqui na escola, então vamos 

trazer a secretaria". Trouxemos, mesmo sem estrutura de internet, a minha secretária 

por duas semanas ficou roteando internet do seu celular para poder dar conta do 

serviço administrativo. Hoje, a secretaria nos ofereceu um celular corporativo e um 

chip para a gente poder acessar a internet, mesmo sem ter rede lógica, mas mesmo 

assim, a gente tem uma dificuldade imensa na questão administrativa. É, os pais, é 

muito difícil eles conseguirem ir até a escola para resolver qualquer problema, tanto 

que nós buscamos alternativas, então, na primeira reunião de pais eu pedi para 

secretaria transporte para poder pegar esses pais no ponto, ali no Dirce, no Tangarás, 

nos mesmos pontos da Brambilla e trazê-los para a escola no horário de reunião. 

Garantimos participação, mas não deu muito certo, porque aquele pai que atrasou 5 

minutos para chegar no ponto, ele perdeu o ônibus. Hoje, nós conseguimos por uma 

gentileza do projeto Caná, que atende aquela região, que eles nos cedessem o espaço. 

As próximas reuniões de pais, nós faremos no projeto Caná, para poder garantir a 

participação da comunidade, à noite. Mesmo assim, as professoras vão ter que 

encerrar as aulas, entregar os alunos no transporte e já iremos com veículo próprio 

para o projeto Caná para poder fazer a reunião, para facilitar um pouco para os pais. 

É .... e assim, em relação ao dia a dia da escola, a gente tem trabalhado com a questão 

das aulas a ser feito tudo que é possível, mas nós temos várias limitações, então o 

primeiro ano, por exemplo, ele trabalha, mas eu não tenho playground para o primeiro 

ano, eu não tenho um parquinho para primeiro ano, elas estão dando atividade ou na 

quadra que foi improvisada ali do lado ou no espaço que era do playground, mas que 

tá só apenas com terra, com areia, que só tem um brinquedo, um tubo de concreto, né. 

A vereadora perguntou mais, só para poder tomar sequência ... Do transporte e do horário 

das aulas ... O horário das aulas no ensino fundamental 1, de manhã das 7h15 às 11 h40 

e a tarde das 12h45 às 17h10. Quando a gente estava com transporte no CTV, por ser 

mais próximo, a coisa estava bem mais controlada. É .... com a mudança para o prédio 

do Guedes foi uma mudança repentina, porque foi no dia 24 quando o já estavam ... 

é .... acontecendo as rematriculas, já estava tudo estruturado, a gente teve que no meio 

do caminho, mudar essa estrutura. Nós conversamos com a empresa Brambilla, os 

pais, eles estavam sofrendo bastante, porque naquele momento no CTV só tinha um 

ponto de embarque, que era na frente ao prédio desativado do Dirce, só que eu tenho 

pais que moram perto do Manchester. E é uma exigência da empresa contratual, que o 
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pai ou responsável leve a criança para embarcar no ponto e vá buscar no ponto. Eu 

tinha pais que eles moravam perto da rodovia praticamente, eles tinham que andar 

aquela distância toda até o Dirce para levar e buscar seus filhos. Então, era muito 

difícil, então, conversando com a empresa a gente conseguiu um segundo ponto no 

Tangarás para facilitar para os pais daquela região, mesmo assim, a gente tem várias 

situações. Então, tem pais que eles têm que andar longas distâncias até o ponto. E aí, 

quando a gente mudou para o prédio do Guedes, nós conversamos com a empresa e a 

gente fez algumas adequações no início, nós tivemos que nos adequar ... É .... o horário 

de saída do ônibus, ele saía do ponto às 7h a manhã, ele chegava um pouco atrasado 

na escola e ele sai um pouco mais cedo para poder levar as crianças não tão fora do 

horário de saída do portão, e à tarde a mesma situação. E a gente tem uma questão 

também dos dias letivos das horas letivas que a gente tem que cumprir, mas naquele 

momento, a gente estava equalizando algumas situações, com os pais. Se a gente 

fosse realmente seguir o horário letivo naquele momento e gerenciar isso com o 

ônibus, nós tínhamos famílias que tinham filhos nos dois períodos, manhã e tarde, 

então ônibus ele está chegando de manhã para entregar essa criança e logo mais já iria 

sair um outro ônibus para levar para o período da tarde, então, para essa família era 

praticamente inviável cumprir essa jornada. Então, a gente começou a adequar as 

situações, começamos a fazer ... é ... a tentar adequar as matrículas, para tentar colocar 

irmãos no mesmo período, para poder acertar o horário do ônibus e ao mesmo tempo a 

gente tinha outra situação, não eram todas as famílias que haviam confirmado o uso do 

transporte, porque está previsto em contrato que as famílias têm que autorizar e 

autorização individual por aluno. E não eram todas as famílias que tinham autorizado. 

Então, a empresa de boa vontade, abriu a possibilidade, mesmo sem autorização, de 

transportar naquele momento. E aí, como tinha os dois pontos, qual foi a logística 

proposta? Eu sabia que eu tinha um número de alunos X no ponto do Dirce e X no 

ponto Tangarás, mas a gente não tinha o número exato para poder presumir. E a 

empresa passou "olha, eu posso colocar de dois a três ônibus em cada ponto, 

dependendo da sua necessidade, mas como a gente está trabalhando com 

hipoteticamente, que nós vamos fazer? Os ônibus vão sair ao mesmo tempo do Dirce e 

do Tangarás, mas como a gente sabe que Tangará tem menos alunos, eu vou ter um 

pouco mais de espaço no ônibus, o do Tangarás, ele vai passar pelo ponto do Dirce 

desativado e se tiver algum aluno que ficou para trás, que a gente não sabe esse 

número ainda, ele recolhe e traz para escola, até a gente conseguir acertar a situação, 
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é ... da quantidade exata de alunos". Então, o ônibus que saía do ponto do Dirce, ele 

vinha para o Guedes e o que saía do Tangarás passava pelo Dirce e recolhia algum 

aluno que ficou e vinha. Isso foi passado para as mães em reunião, elas estavam 

cientes dessa logística e que era uma logística provisória, até a gente ter o número 

exato. Nós conseguimos acertar a lista, então hoje, eu tenho dos 400 alunos, apenas 

sete que os pais não foram confirmar. Então tem o número exato de alunos, mais º'::' 
menos, que estão no ponto do Dirce e do Tangarás e passei a pedir, então, que 

acertasse essa situação. Entrei em contato com a empresa, pedi o terceiro ônibus para 

o prédio do Dirce e o Tangará não precisava nem passar mais em frente ao ponto. Aí, 

nós começamos a ter um outro problema: as mães do ponto em frente à escola Dirce 

desativada, que são em maior número, elas chegavam mais cedo, elas formavam fila 

para aguardar o ônibus e esse ônibus chegava mais cedo, então, para mãe 

trabalhadora, eu tenho mães que são diaristas, então elas não podem perder o dia de 

serviço. Uma mãe que é diarista, ter que ir levar o filho e depois buscar o filho, ela 

perde um dia de serviço. É bem complicado, tenho mães que ou a avó leva, elas pagam 

alguém para levar no ponto. E essas mães, elas tinham o conforto de poder embarcar 

suas crianças no ônibus mais cedo, elas estariam ali cuidadas no ônibus e poder ir 

trabalhar. Com o tempo, a gente começou a ter algumas mães que reclamaram, que um 

grupo, um pequeno grupo de mães que eram das regiões mais carentes ali, ela 

chegava com a fila já formada, elas empurravam as mães ali e colocava as crianças 

delas para dentro e as mães que estava esperando o ônibus ficavam aguardando o 

ônibus do Tangarás. Elas falaram: "Diretor, essa situação não está correta, a gente está 

aqui aguardando ... Então, e o terceiro ônibus que a empresa garantiu?". E começamos 

a conversar. E aí, na semana entre o dia 4 e 8 de março, essa situação começou a ficar 

um pouco mais séria no ponto. Uma mãe me ligava todos os dias reclamando. Chegou 

um ponto, na sexta-feira, dia 8 de março, ela falou: "Diretor ... a coisa está ficando mais 

séria, nós não estamos tendo uma definição dos ônibus, vamos procurar algum 

vereador para conversar". Eu falei: "Olha, eu não posso impedir que você procure. Já 

comuniquei à empresa, comuniquei à Secretaria, então, eu deixo você à vontade para 

que você procure, e relate". Dia 8, essa mãe parece que ela procurou um vereador para 

conversar. Esse vereador foi até a empresa e conversou e expôs essa situação. É ... eu 

fiquei sabendo depois, que no dia 8, a secretaria da educação resolveu mudar a 

logística do ônibus para minimizar o problema. A partir da segunda-feira, continuaria o 

esquema do ônibus no Tangarás passando em frente ao Dirce, mas em vez do ônibus 
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sair do Dirce e ele passar depois, o ônibus que é do Dirce, ele não vai encostar no 

ponto, enquanto o do Tangarás não chegar, para encostar os três pontos e pegar todo 

mundo em pé de igualdade. Eu não fiquei sabendo disso. Quando foi na segunda-feira, 

dia 11, meu telefone tocou logo cedo, o caos estava instaurado em frente à escola, 

porque o ônibus que era para ter, por uma falta de cuidado acredito, para ter 

desembarcado no Dirce, ele ficou próximo, as mães fotografaram que ele não havia 

parado. Quando chegou o Tangarás, ele parou, ele encostou mais de 7h, era umas 

7h05, quando ela me ligou e ela filmou ... ela fotografou. Nesse dia, ele chegou na 

escola às 7h30 da manhã, 15 minutos depois do horário, e a informação passada pelos 

pais, pelos motoristas, foi que era uma decisão do diretor. E aquilo, eu fiquei numa 

situação muito complicada, eu liguei para a empresa, eu conversei com a empresa e 

falei "Olha, tem que definir a questão". A empresa marcou uma reunião com a 

Secretaria no mesmo dia, às 9h. Fui para a Secretaria, apresentei a tabela, apresentei 

os números, pedindo o terceiro ônibus e a Secretaria não nos atendeu. Ela falou "Olha, 

não justifica colocar um terceiro um ônibus, vamos manter como está ou vai continuar 

passando e vamos acertar a questão do horário". E eu falei naquele momento: "Olha, e 

se .... a gente está numa situação muito complicada, porque em tempos de sol, uma 

situação. Agora, imagina um dia que faça frio ou que chova, esse ônibus chegar em 

cima da hora e recolher essas famílias". O que aconteceu na quarta-feira? Choveu, o 

ônibus não havia parado no horário, as mães ligaram muito bravas e foi quando elas 

acionaram a vereadora, e depois o Ministério Público foi informado. Então, assim, eu 

encaminho pedido para a Secretaria, pedi para a Secretaria rever a questão dos ônibus, 

o promotor também me acionou e eu estou aguardando uma resposta da Secretaria até 

hoje, se vai realmente colocar o terceiro ônibus, porque hoje eu tenho contabilizado no 

ponto da EMEF Dirce 120 alunos por período, e no ponto do Tangarás eu tenho, 

aproximadamente, 60 alunos em cada período. Então, fazendo as contas, justifica ter o 

terceiro um ônibus para que atenda essas mães em frente à escola Dirce e o Tangarás 

não precisa nem mais passar em frente, porque se tiver o terceiro ônibus, a gente 

resolve todos os problemas. Agora, só um apontamento vereadora, só para poder 

constar, o único problema que nós temos hoje em acertar o horário do ônibus, porque 

já equalizamos a situação dos alunos que estão de manhã e que tão à tarde, então 

acertando horário do ônibus, a gente pode cumprir o horário letivo hoje, mesmo que 

ele chegue um pouco mais tarde e pegue mais cedo. O único problema é que inviabiliza 

a nossa situação com essa mudança do ônibus é justamente o reforço escolar, que já 
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está acontecendo, e acontece no contra turno, uma vez por semana. Os alunos do 

reforço, eles têm ônibus, só que muitas mães já me relataram que elas não têm 

condições de levar o filho até o ponto para o reforço. Porque, é .... primeiro que essa 

mãe vai ter que fazer 8 viagens aquele dia para levar o filho. Uma criança que estuda de 

manhã e vai para reforço à tarde, ela vai ter que ir de manhã e voltar para casa para 

levar criança e depois ir e voltar para buscar essa criança na saída da escola e dali a 

pouco ir e voltar para deixar essa criança para o reforço e depois ir e voltar novamente 

para levar essa criança para pegar no final do período. E fica muito próximo os 

horários, então, de qualquer jeito é uma situação que, por estar longe da comunidade, 

o reforço, a questão administrativa, o atendimento aos pais e à comunidade, tudo vai 

se tornando mais complicado. Professor Wagner, o ensino fundamental na pandemia talvez 

tenha sido o período mais prejudicado, principalmente as crianças em fase de alfabetização, 

que é o caso das crianças de 1° ano de ensino fundamental. As crianças de 2° e 3° ano do 

ensino fundamental do Dirce estão alfabetizadas? Em sua maioria não! Eu tenho criança 

vereadora, porque vamos pensar que a escolarização, as professoras fizeram um 

esforço imenso e eu tenho imensa admiração -e respeito pelas professoras de Bauru, 

em especial do Sistema Municipal de Ensino, porque eu acompanhei, estava na 

Secretaria do Departamento Pedagógico e acompanhei o quanto elas se esforçaram, se 

reinventaram, sem estrutura, diga-se de passagem. Então, as escolas fizeram 

verdadeiro milagre para que as coisas pudessem acontecer. Mas, sem a mediação do 

professor, sem as condições adequadas, é .... muitas crianças pararam no tempo, 

então, eu tenho crianças que eram 1° ano em 2.000, hoje são 3° ano. Crianças que hoje 

são 5°ano, que eram 3°ano. Então, qual é o nosso quadro na escola hoje? Criança de 3° 

ano que não estão alfabetizadas, na sua maioria, nós estamos retomando conteúdos de 

1° ano com essas crianças. Tem criança que não reconhece a diferença de letra e 

número. Eu tenho crianças no 5° ano que estão em nível de 3° ano e que "malemá" 

estão alfabetizadas e que já estão no 5° ano, então, hoje, a gente percebeu isso muito 

forte no início do ano, quando a gente foi para o prédio do Guedes, porque até então, 

até o ano passado, o ensino remoto ainda era opcional, estávamos com menos alunos. 

Em novembro, quando a gente voltou 100%, a gente percebeu todos os problemas ali, 

mas ainda era muito recente. Quando a gente voltou em 2022, atender presencialmente, 

é que nós percebemos. E, em resumo, é uma situação desesperadora. É desesperador, 

porque nós temos uma situação de plena defasagem, nós temos hoje um projeto de 

reforço, que foi... ele foi bem sistematizado, ele tem toda uma sistemática, uma 
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estrutura pensada pela Secretaria, mas em termos de recursos humanos, a gente não 

vê possibilidade de isso .... é .... estar acontecendo, trazer um resultado a contento. 

Então, a gente percebe que é uma geração que ela vai ter muitas defasagens no futuro, 

e é triste pensar isso. Você falou do número de alunos que reduziu, e é uma redução 

significativa, de antes da pandemia para agora. Esta redução, a gente pode entender como 

evasão ou como transferência? E se for transferência de escola, se essa transferência tem 

relação também com a mudança do prédio? Nós temos as duas situações. Nós temos 

transferência, porque tem famílias que não conseguiram se adaptar a situação do 

transporte, do prédio estar longe geograficamente e realmente é uma situação muito 

difícil. Para as famílias está sendo muito sofrido manter as crianças na escola, então, 

parte dessas crianças, elas já foram para outras escolas mais próximas e parte das 

crianças é evasão. É uma comunidade, vereadora, que ela já tinha esses problemas, 

então são problemas que surgiram agora? Evasão? Sempre teve. Sempre teve casos 

de famílias, uma parte, não são todas. Olha, a nossa comunidade, de forma geral, ela é 

muito participativa, ela valoriza muito a escola, e ela está aí, ela é muito parceira nossa. 

Isso a gente, é, tem esse lado muito positivo. Mas, uma parte das famílias não é 

participativa. É .... acontecia muito, de na época de rematricula, passar a rematricula de 

alunos, nós não temos a procura das famílias, eles só apareceriam lá no ano seguinte 

confirmando a matrícula, e nós temos essa situação. Então, tem família que nos 

procuram hoje, dizendo que o filho "Ai, ele não frequentou, ele não foí na escola", 

querendo começar o ano agora. Então, nós estamos fazendo uma peneira, justamente 

para tentar equalizar quais famílias estão nessa situação para a gente poder fazer um 

resgate, mas nós temos, é, um número, não é um número significativo, mas ele existe. 

A escola tem alunos da Educação Especial? Tem! Quantos? Olha, se eu falar um número 

para a vereadora agora, de cabeça, eu vou eu vou incorrer em erro. Mas, nós temos 

alunos de Educação Especial, público-alvo da Educação Especial na escola, nós temos 

casos de alunos que são casos mais severos, nós temos dois alunos, uma aluna, eu 

vou falar porque esse aluno ele não está frequentando, mas uma aluna que requer uma 

cuidadora exclusivamente para ela, não pode ficar sem amparo de cuidador, mas nós 

temos sim. Agora, de longe nós não temos tantos casos como a gente fica sabendo de 

outras escolas. Eu sei de escola que está com 30 alunos autistas, por exemplo, a gente 

não chega nesse número. E com relação aos alunos da Educação Especial, o prédio e as 

condições de transporte ... estão atendendo? O que nós temos hoje no prédio, atende. 

Agora, assim, se chegar para mim um aluno cadeirante no quinto ano, complica muito 
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a situação, porque no bloco de salas de aula que a gente, nós dividimos o prédio, 

então, nós temos o primeiro e segundo ano ficam no andar de baixo, no térreo. Eu 

particularmente não gosto de escola com degrau, vereadora, então assim quando eu 

vejo os degraus e as escadas ali, eu já fico muito preocupado. Então, nós colocamos 

primeiro e segundo ano na parte de baixo, que a escola que atende educação infantil e 

terceiros, 4°s e 5° anos ficam no bloco de dois andares, que tem ao lado. É um bloco 

que é .... uma escada que eu fico muito preocupado, não é nem escada para criança. Se 

você for lá, uma escada que ela tem degrau bem alto e íngreme, eles não têm nem 

estrutura para bebedouro nos andares que a gente pediu para a manutenção dar uma 

olhada nisso, então, não tenho banheiro, eu não tenho bebedouro nos andares e não 

tenho nem instalação de água para colocar o bebedouro. A criança do último andar que 

quiser tomar água, usar o banheiro, tem que descer as escadas, usar o banheiro, tomar 

água e subir, aumenta o risco de acidente aí. E se hoje eu tiver um aluno cadeirante na 

escola, eu não posso negar vaga, eu preciso agregar esse aluno eu vou ter que 

provavelmente descer essa sala para andar de baixo, para o térreo, fazer uma 

mudança. Sem dúvida. É .... tem AVCB o prédio? Não tenho essa informação. Mas, tem 

extintor nos andares de cima? Tem. Só não tem elevador? Só não tem elevador, não tem 

elevador, só tem uma única rampa de acesso na frente, só, não tem rampa para os 

alunos. É .... inclusive, eu já mandei memorando para a Secretaria também acusando 

essa questão de acessibilidade, né, e pedindo para que fosse visto a questão da 

acessibilidade do prédio, fosse dado uma solução. Nós, recentemente, a gente reviu os 

extintores e informamos para Secretaria a situação dos extintores. Quando nós 

chegamos no prédio, eu estou lembrando agora, vereadora, nós revimos isso e 

estavam todos funcionais dentro do prazo. É, essa questão do transporte, ela chamou 

muito a atenção, sabe? Principalmente, assim, com relação ao desespero das mães, né, eu 

fiquei me questionando muito, e até conversei na empresa, a respeito dos critérios que são 

estabelecidos para transporte, enfim, eu não sei se os vereadores têm conhecimento disso, 

mas acho importante a gente deixar registrado, que o transporte ele é oferecido para as 

crianças que estão até 2km da escola. E aí eu fico me questionando: se tinha transporte para 

o antigo prédio da Dirce, para crianças em até 2 Km, né, e quantas crianças seriam ... e agora 

não tem, agora são apenas dois pontos, né, então eu fico me questionando: quantos pontos 

tinham antes, e se isso não seria mais adequado manter os pontos anteriores para que as 

mães e as crianças tivessem ainda menos impactos, nessa alteração de prédio e se você 

sabe e pudesse nos relatar, Wagner, quantos eram esses pontos e o que a gente poderia de 
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repente tá colaborando para que essa questão do transporte tivesse um impacto menos 

negativo? Eu não vou saber informar para a vereadora quantos pontos tinham antes. O 

que nós temos a situação é que só tinha um único ponto no prédio do Dirce, e por 

solicitação nossa para empresa, foi aberto mais esse ponto no Tangarás, mas muitas 

mães, elas me questionam sobre isso. Elas perguntam se não há possibilidade de abrir 

mais pontos, do ônibus passar em locais estratégicos, para que elas não sofram tanto 

para ter que ir até aquele ponto levar a criança, porque ... assim, vereadora, a gente 

conhece a comunidade, né? A gente sabe do que aquela comunidade passa e não é 

pouca coisa. Então, eu tenho uma comunidade que ela em sua maioria, ela 

extremamente carente, uma parte tem estrutura, mas a grande maioria ela ou a maioria, 

ela é bem carente. Então, eu tenho mães que são diaristas, eu tenho mães que 

trabalham, que elas relatam: "Diretor, ou eu levo para o ponto ou eu trabalho para ter 

meu sustento, não tem muito que eu posso escolher". Então, essa mãe acaba pagando 

alguém, mesmo sem ter condições, só para levar para o ponto, né, ou aquela situação 

que a criança não tem pai e mãe presente, parece que é uma avó já idosa que leva essa 

criança para o ponto. É uma distância muito longa, então eles me cobram sobre isso, 

se não há possibilidade de ter mais pontos ou do ônibus passar em locais estratégicos 

e recolher essas crianças, depois passar deixando essas crianças. Não sei responder, 

mas já fui bem cobrado sobre isso. Em relação a frequência dessas crianças, é .... há a 

percepção de que as crianças estão faltando mais depois da mudança do prédio ou não? E 

se sim ... , se tem a ver com as condições climáticas, vamos dizer. .. né, chuva, frio, alguma 

situação ... que a gente possa estar revendo também. Eu não tenho problemas com falta 

numa situação cotidiana porque, assim, quem se acostumou com ao transporte, se 

adequou ao transporte, mesmo com as condições objetivas não sendo as ideais e 

quem não conseguiu atender, quem não conseguiu se adequar àquela situação, mudou 

de escola. Mas, a gente tem algumas situações que elas são atípicas, mais pontuais. 

Por exemplo, aquela semana que deu aquele problema, né, é que estava chovendo, que 

o ônibus mudou de horário sem ter avisado as mães, teve mãe que me ligou dizendo: 

"Diretor, cadê o ônibus?" Que ele já tinha passado, passou fora do horário e era 

semana de provas! Eu tive crianças e não foi um número pouco, que perderam prova 

porque choveu e porque o ônibus mudou de ... foi decidido mudar de horário. Eu tive 

que rever as provas, eu chamei a equipe para conversar e falei: "Gente, não dá, 

suspendam as provas, espera a condição adequada, para que a gente possa aplicar 

essas provas e entender o que aconteceu com essas famílias". Foi esse caso, mas 
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normalmente elas têm se adequado ao horário, el! não tenho tido problemas de falta 

pelo ônibus. Eu ... presidente, eu me sinto satisfeita. Não sei se o professor quer colocar mais 

alguma situação que talvez a gente não tenha percebido, mas acho que o que eu tinha 

mesmo a perguntar e entendi ser importante nós registrarmos na CEI, seriam essas 

questões. Palavra V$:lJ'.§9gor, reiãfor.: O .... Wagner tem algumas questões aqui, eu achei, 

vereadora Chiara, de extrema relevância o depoimento do Wagner. Eu, me permito dizer 

aqui, que o argumento de utilidade pública e de ... dos imóveis que seriam específicos, acho 

que para mim não ficou nenhuma dúvida a respeito disso. Parabéns pela coragem! Porque 

quando o senhor vem aqui e fala isso que o senhor comentou eu sei que não é fácil e eu sei o 

que o senhor pode passar por isso. O senhor tem o meu respeito e com certeza o respeito de 

todos os vereadores dessa Casa. Parabéns! O senhor fazendo isso, o senhor está 

dignificando sua profissão defendendo seus alunos. É... o senhor estava comentando a 

respeito de crianças do segundo e do terceiro ano que não sabem diferenciar letra de número 

e isso me machucou de uma tal forma que eu tenho dois filhos na quarta série do 4° ano e ... 

gente escuta vezes falar não tem diferença entre escola entre ensino particular e ensino 

público, na verdade, quando nós vimos um depoimento desse da criança com o terceiro ano 

não sabe diferenciar letra de número, nós vimos que tem e pelo menos a minha situação, a 

dificuldade é muito grande para conseguir manter as crianças numa escola particular, mas 

nem todos têm essa condição. Eu queria te perguntar: ao que o senhor atribui, 

especificamente, essa dificuldade em ... das crianças de não conseguirem distinguir. Foi por 

causa da pandemia? Tem relação com essa mudança de escola? É questão do ensino? Ao 

que o senhor atribui? É uma forma generalizada da cidade de Bauru? Ou é especificamente 

daquele ... da ... escola? Ao que que o senhor atribui esse fato? Vereador, essa pergunta ela é 

bem pertinente, ela é muito incisiva, é uma coisa que a gente se pergunta muito "qual a 

diferença?" Vereador, durante a pandemia, é claro, a pandemia foi fator preponderante, 

né, eu costumo brincar com as pessoas, eu falo que a pandemia ao mesmo tempo que 

ela foi malefício, ela foi bendita, porque ela colocou no telhado muitas coisas que a 

gente percebia e que a gente não queria admitir. Então, por exemplo, eu ... eu tenho um 

sobrinho que ele estuda numa escola particular em Bauru. Durante a pandemia, ele não 

deixou nem um único dia de ter aula, porque a escola tinha condições de ter tele aula, 

ele tinha tele aula todos os dias, contato com o professor, ele não deixou de ter o 

conteúdo dele. E eu vi criança na escola pública, que o máximo que elas tinham, era 

fichinha, fichinha com a atividade remota. Então, eu posso falar para o vereador 

tranquilamente, que o grande problema que a pandemia colocou no telhado, foram os 
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problemas que nós temos no público, que nada mais são do que gestão. E eu falo que 

são gestão, vereador, porque o ensino, o ensino, a educação ela tem dinheiro, tem 

investimentos e a pandemia foi uma grande oportunidade da educação pública mostrar 

a que veio, mas não aconteceu, por falta de gestão, por falta ... e por várias situações 

objetivas, né, que a questão de estrutura, a questão de morosidade, algumas estruturas 

poderiam ter sido melhores feitas na educação, a participação das famílias, que muitas 

também já não era participativa na educação presencial e também não participaram. 

Ah, então, nós tivemos vários episódios aí que a gente percebeu muito ... isso muito 

forte, né, o que a pandemia veio a fazer, na verdade, foi mostrar só o abismo que existe 

do público para o privado e isso ficou ampliado e agora a gente percebe os resultados, 

né, as perdas! Agora, uma coisa também que a gente tem na contramão, mesmo com a 

falta de estrutura, teve um esforço muito grande dos professores para conseguir que 

se reinventaram, que se atualizaram, professores que colocaram recursos do próprio 

bolso para conseguir levar suas turmas. Eu tenho relato de uma professora que eu não 

vou colocar aqui, mas que eu tenho um relato dela, que essa professora, com a 

estrutura que ela tinha na escola pública Municipal, ela combinava com a turma dela de 

ter tele aula com a turma, é claro, são as condições, né, mas ela teve tele aula com a 

turma dela, é ... uma mãe que não tinha condições de orientar o filho, porque a mulher 

era analfabeta, essa professora foi presencialmente na casa dessa criança uma vez por 

semana ou duas, se não me engano, para sentar com a criança em casa, fora do 

horário dela, para orientar essa criança e essa professora, ao final do ano, eu tenho 

registro que ela tinha alunos que estavam lendo, mesmo no ensino remoto. Então, 

infelizmente, a pandemia trouxe a falta de estrutura que nós temos, a falta de estrutura 

no sistema público de ensino, que nem sempre, vereador, é só uma questão que é das 

secretarias estaduais e municipais da educação. Às vezes é o sistema muito maior 

público, que trava muita coisa, que poderia ter caminhado. Mas, como o vereador 

também percebe, percebeu isso, vereador, isso corta ... eu vou falar uma coisa vereador 

me corta também o coração, porque a gente convive com a comunidade. E eu vou 

reproduzir, vereadora, uma fala que você ouviu de uma mãe e que eu ouço das mães da 

minha comunidade: "Nós não criamos os filhos para o tráfico, nós não criamos filho 

para as drogas, nós não criamos filhos para o que há de errado". E para esta 

comunidade, vereadores, que que é carente, eu falo isso porque eu sou filho da escola 

pública, eu vim de uma família pobre e eu tive chance pela escola pública. Minha 

educação foi toda pública. E para essas famílias, essas mães valorizam muito, porque 
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elas não tiveram oportunidades, foi negada oportunidade para essas mães, para essas 

famílias, e elas veem na escola de maneira desesperada, a única oportunidade, a única 

tábua de salvação para seus filhos. A educação pública é um direito. Eu posso fazer um 

acréscimo aqui, como mãe, existe uma frustração de mães durante a pandemia de se verem 

do lado do filho, na condição de ensinar algo que não foram preparadas para fazer, porque 

como mãe, a gente ensina muito, mas ensinar a ler, ensinar a escrever, ensinar conteúdos 

que são pedagógicos, as mães não foram preparadas. Eu como mãe, tive muita dificuldade, 

porque a minha filha estava em fase de alfabetização, mas eu podia parar no meio do dia, 

durante uma hora, sentar com a minha filha e acompanhar a aula remota e auxiliá-la em tudo 

o que era necessário. Muitas mães como eu, que tinham essa oportunidade, não deram 

conta, porque é muito difícil. Muitas mães abriram mão e deixaram, "ah, o ano que vem 

recupera". O ano que vem virou dois anos e uma frustração e uma culpa enorme, enorme, 

porque a mãe que tem uma criança no terceiro ano que não está alfabetizada se sente 

culpada, não só a mãe, mas a mãe de forma especial, porque acabou assumindo a 

responsabilidade dentro de casa, no ensinar algo que não foi preparada, então existe, existe 

a cobrança da criança, existe a culpabilidade da família, existe uma série de situações que 

nós teremos impacto durante muito tempo. Então, quando a gente escuta uma mãe falando 

que não cria o filho para o tráfico, a gente sente que existe muita coisa por trás dessa fala, 

desse pedido de socorro, é, que parece que é quem está perdendo a briga, quem está 

perdendo a luta, né, eu acho que a gente tem que estar muito atento, porque a gente escuta 

ideias lindas a respeito de escolas maravilhosas que nós podemos ter em Bauru, quando que 

na verdade, nós temos escolas em Bauru que não tem situações muito simples 

equacionadas. E a pandemia, como você colocou Wagner, escancarou muito isso, 

investimentos em tecnologia, que tinha que ter sido o grande mote da pandemia, nós não 

vimos, nós não vimos, o investimento foi ... · foi em coisas que não vão trazer impactos 

positivos e de resgate desses dois anos de pandemia, né, então para quem é da educação, 

se corta o coração do vereador Borgo, o meu, eu choro por dentro, porque a gente, a gente 

sabe o que tem de sentimento envolvido, na comunidade escolar e nas famílias, que são 

atendidas por uma escola que se esforçou muito e que não deu conta na pandemia. E que 

agora se esforça muito para um resgate que também não está dando conta, então, é muito 

difícil tudo isso. Eu queria só deixar registrado isso, porque tem esse lado maternal que é 

bem difícil, para essas mães que estão vivendo esse momento, e um momento, além de tudo, 

de transferência de prédio, e de repente uma, um sentimento de desassistência, de atenção, 

por mais que haja esforço há esse sentimento com certeza, mas era isso, obrigada. Palavra 
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vereador relator: ô Wagner, para que que serve, para que que está servindo aquele imóvel 

da Saint Martin? Boa pergunta. Eu sei tanto quanto o vereador. É, o que nós ficamos 

sabendo, eu falo ficamos sabendo, porque não é uma conversa clara, né, ou direto com 

escola. Nós ficamos sabendo porque a gente acompanha alguns assuntos. É que 

primeiramente ia ser uma ... um berçário e depois iria ser a secretaria da escola, né, 

então a gente não sabe até hoje qual a finalidade daquele móvel! Qual que é seu cargo? 

Sou diretor de escola. E o senhor é o diretor da escola e não te avisaram ainda o que que 

vão fazer com aquele prédio? Não! Maravilha!! Em relação aquele prédio lá, tem uma 

previsão de vocês, até quando vocês ficarão nesse prédio? Quando que retornarão para o 

bairro? Também não. Não há previsão. O que a gente fica sabendo, é que parece que ... 

pelo que a gente tem acompanhado também das falas, né, é que iria servir para um 

projeto da escola ... é a questão ... , mas, até agora está tudo parado. E eu confesso, eu 

passei em frente ao Dirce desativado, porque algumas mães têm me acionado muito 

sobre a situação da escola que está lá. A escola, ela está sendo vandalizada, ela está 

sendo destruída, então assim, se você passar em frente à escola, nem alambrado mais 

na frente tem. As telhas estão todas amontoadas, então ... porque assim, ali já ... virou né, 

terra de ninguém e dá uma sensação de tristeza ver aquele prédio sendo destruído. E a 

gente não tem previsão de até quando vai ficar, de quando vai começar a reforma, o 

projeto. Para constar, só para materializar: Por que que saíram de lá? Da escola? Vereador, 

na verdade, o projeto, eu estava na Secretaria da Educação, mas acompanhando com a 

minha diretora substituta. A escola até iniciar a reforma, ela estava totalmente 

funcional, ela não apresentava problemas, estava funcionando, as salas estavam 

funcionando normalmente, as aulas acontecendo, os espaços para reforço, para aula, 

tudo normal. Aí foi um projeto de ampliação e reforma da escola. Então iria ampliar 

algumas salas, como já começou a fazer ao fundo e construir um refeitório e acertar o 

espaço. É ... parece-me que foi feito um acordo com a construtora quando iniciou a 

pandemia, porque a Secretaria sempre nos passou, "Ai, vai durar três meses", né, 

esses três meses viraram dois anos. Mas, pensando que seriam três meses, para não 

tirar os alunos, parece que foi feito acordo com a construtora para que ela iniciasse 

naquele momento de paralisação, a reforma por alguns espaços comuns da escola, 

como cozinha, refeitório, banheiros, para que quando as crianças retornassem, só 

fosse mexendo nas salas de aula sem tirar os alunos. Parece que a construtora não 

acatou esse acordo, já foram quebrando tudo, né, e aí, quando começou 2021, a escola 

já estava toda quebrada e não tinha condição de entrar e em abril ela abandonou as 
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obras. Essa localização, o senhor acha que era o melhor local para instalar. .. para ter uma 

"escola pulmão", uma "escola piloto", o senhor acha que as crianças do Tangarás, vindo aqui 

para João Poletti, aqui para ... atende à necessidade ali dos pais? Em vista da situação que 

nós estávamos no CTV, que a gente estava numa situação desesperadora, né, e que 

iria se alongar, ela sim nos atendeu, porque as crianças estão num prédio com 

condições de ser escola, mas que aquela seja a melhor localização, não! Porque elas 

tão longe do seu contexto, estão longe do seu bairro, é para os pais fica muito longe e 

é uma realidade também que não é daquelas crianças, né, elas tão indo para um outro 

bairro, para uma outra escola, melhor seria que ela estivesse numa escola num espaço 

que fosse mais próximo da sua comunidade, mas só que a gente ... ao que consta, né, 

não tinha uma escola mais próxima. Das ... a última pergunta que eu tenho. Das 

características do imóvel que o senhor apontou, algumas eu vejo com vícios sanáveis, por 

exemplo, não tem bebedouro ... bebedouro, vai lá e compra o bebedouro. O que que o senhor 

considera como um vício ou como uma situação que dá para ser arrumada, de forma a se 

adequar ali, perfeitamente para uma escola, não necessariamente para do Guedes, e o que 

que o senhor entende ali que olha, ali não tem como, teria que quebrar o prédio, fazer 

outro ... existem vícios ali ou existem características que o senhor entende como insanável, 

que não tem como? Não, vereador. Todos os problemas que foram apontados aqui, 

todos são sanáveis. Todos são problemas possíveis de serem contornadas. A quadra 

que nós não temos, uma maneira simples, se desapropriou a escola, se comprou a 

escola, desapropria-se a quadra que já está pronta, com arquibancada, com toda 

estrutura, né? A questão da cozinha, foi feita uma adaptação na cozinha, para merenda. 

Qual que é o grande problema que a gente é .... passa? A situação da cozinha, por 

exemplo, se fosse uma mudança planejada intencionalmente, muita coisa poderia ter 

sido feita no prédio, né, então a cozinha, não era nem para gente ter mudado para o 

prédio sem ter uma cozinha para merenda, sabendo da demanda. E aí tinham vários 

empecilhos, mas quando foi necessário, a cozinha foi adaptada em uma semana, né? 

Então seria tão difícil assim ter adaptado a cozinha, ter feito algumas situações? Então 

os problemas que tem na escola hoje, tirando o tamanho das salas de aula, que daí a 

gente não consegue aumentar o atendimento de alunos, né, por turma, mas tirando 

isso todos são problemas contornáveis. Manutenção, reforma, mas aí a gente esbarra 

na questão do planejamento, uma palavra já surgiu muito aqui, né, a questão do 

planejamento. Quando nós mudamos para o prédio, a gente percebeu que foi uma 

mudança a toque de caixa. Então, esses pequenos reparos que poderiam ter sido feitos 
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ou programados, não foram feitos e persistem até hoje! Quais que eram os problemas do 

CTV? O problema no CTV, vereador, a distância entre os blocos, né, por serem abertos, 

porque o CTV ele é um centro que foi constituído para ser um centro de treinamento, 

não uma escola, então, o fato das salas serem distantes, né, funcionários e alunos 

terem que andar debaixo de sol e de chuva, isso piorava muito na questão de quando 

tinha entrada e saída de alunos, intervalo, recreio, porque daí num dia de chuva, para 

não poder descer para o refeitório para comer merenda, a gente tinha que ir até a sala 

buscar de guarda-chuva. No horário de entrada, chovendo, a gente tinha que ir de 

comboio até no portão para pegar três, de três em três, de guarda-chuva. Último bloco 

de salas de aula ficava a 700 metros, então imagina a gente fazer várias viagens de 700 

metros para levar esses alunos. É, eu tenho uma funcionária que ela tem ... tinha quase 

70 anos na época, então para mim é insalubre andar entre os blocos para fazer a 

limpeza, fazer manutenção. O fato das salas das aulas serem improvisadas, terem duas 

turmas, então isso que eu relatei para o vereador, o vereador ficou inconformado 

questão da criança, né, imagina uma criança dessa tendo aula numa sala dividida por 

armário, dividida com caixa. Eu vi isso ... E mesmo tendo programação de divisórias, 

mas elas não chegaram, e mesmo com as divisórias, não é o mais adequado, mas 

melhoraria o problema. A questão dos animais peçonhentos que apareceram lá, né, 

que a gente inclusive mandou documento é .... e que não é uma coisa normal, a gente 

sabe que escorpiões são uma praga urbana. Agora, imagine eu estar na minha sala um 

dia, uma funcionária chegar para mim relatando e mostrando escorpião amarelo que 

ela encontrou dentro de uma caixa de atividade na capela, quer dizer a 10, 10 minutos 

antes, estava tendo aula naquela sala e é uma caixa que as crianças manuseiam, então 

a criança podia colocar a mãozinha dela e ser picada por escorpião amarelo. Por sorte, 

ela encontrou o escorpião depois da aula e nenhuma criança colocou a mão lá dentro e 

foi picada, né, então são ... e assim, no CTV, eu vou registrar aqui, eu não tenho o que 

reclamar dos ... da ordem religiosa que nos recebeu, eles receberam muito bem, o que 

eles poderiam fazer eles faziam para gente, sabe, inclusive recebi relatos que eles 

sentem muita falta das crianças no CTV, mas o problema realmente é que o CTV não 

era o local mais adequado para receber uma escola, então, naquela situação, a gente, o 

que a comunidade estava pedindo para prefeitura, não era ir para o prédio do Guedes, 

mas era a gente poder ir para uma escola. Quando a gente ficou sabendo que a Staff 

não podia ser uma escola, a gente pediu uma solução. E essa solução foi por meio de 

um documento, eu acho, que o maior problema e até um desrespeito com a 
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comunidade, foi esse documento, que foi assinado por 200 pessoas, que não é pouco, 

até hoje não ter sido respondido. Eu estou satisfeito e mais uma vez parabéns pela 

coragem. Palavra Q.qytgr líi'lãrcõs~ .BTg_~: Bom dia, senhor presidente, pessoa na qual 

cumprimento demais vereadores da casa. Bom dia, mestre e diretor Wagner. Gostoso ouvi-lo, 

viu? Não é fácil. .. a gente sabe que ser diretor, ouvindo todas as reclamações de pais, é .... o 

senhor é um herói e ouvir o senhor com essa franqueza, com essa espontaneidade, o senhor 

poderia muito bem está aqui só apontando coisas boas, positivas. O senhor poderia ter essa 

liberdade de só falar coisas boas. Mas o senhor foi essa espontaneidade de estar colocando, 

esses detalhes tão críticos, né, que realmente nos espantam, quando o senhor menciona 

esses fatos. Mas eu ... uma indagação. Quando o senhor falou que ficou sabendo do Staff, que 

estava sendo negociado, o senhor lembra a data? Olha, da Staff, o senhor perguntou 

quando eu fiquei sabendo, né? Quando fiquei sabendo da Staff, eu ainda estava na 

Secretaria. Foi em junho ... junho? É ... O senhor falou uma dificuldade dessa escola é as 

crianças não terem local, né, depois da aula, né? Aonde ficam? Que espaço que ficam ... que 
' 

ocupam nesse prédio que foi adquirido? Não entendi.. .. No intervalo de aulas, as crianças 

ficam aonde? Ah, não, no intervalo eles têm. No intervalo eles têm o pátio, onde eles 

fazem a merenda, o que eles não têm, é um espaço para a prática de educação física. 

Então, acho que eles praticam educação física hoje num espaço improvisado, que fica 

do lado de algumas salas de aula, tanto que essas salas, é, não é que eu não posso, eu 

optei por não ocupar como sala de aula, porque é impossível ter aula para crianças, 

com essas dificuldades que eu relatei e está tendo prática de esportes ao mesmo 

tempo do lado, então, elas não têm espaço adequado para educação física. Esse prédio 

foi comprado por R$ 5.939.026,24. Se esse recurso fosse do senhor e o senhor tivesse a 

competência de decidir, o senhor compraria esse prédio? De forma alguma! Considerações 

finais do depoente: Obrigado vereador, o que eu gostaria de registrar, apenas para 

deixar aqui, fazendo até um gancho com que o doutor colocou, é, eu estou muito 

tranquilo para falar porque eu até vim pensando hoje no carro, vindo pra cá, né, bom, o 

que eu vou colocar lá, não é nada mais que a verdade, né, e meu compromisso como 

servidor público e o que eu falo muito na escola, é, diretor não é dono de escola, 

diretor é um servidor público que ele está pra trabalhar pela sua comunidade, para o 

que é melhor para ela. Então, eu trabalho para minha comunidade, eu trabalho para o 

município e hoje eu assumo compromisso que eu tenho como Servidor Público, que é 

com o munícipe, com a sociedade, com a minha comunidade e principalmente com a 

verdade!! // // /// / //!//////Ili li !li !li Ili li !li li li Ili l li/ li li !li l/ l/ l/ l/ l/ Ili !li !li li li !li !li li Ili li !li !li! li Ili li I !li !li li li !li li li li li li !li li 
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JOSÉ VITOR FERNANDES BERTIZOLI 

Servidor Público Municipal -
Diretor de Departamento de 
Ensino Fundamental - Secretaria 
Municipal de Educação 

Inicialmente fez as seguintes considerações: Sou servidor municipal desde o ano de 2007, 

sou diretor de escola e atualmente respondo pelo Departamento de Ensino Fundamental. Já 

ocupei outros cargos e funções na própria pasta e estou na Secretaria há aproximadamente 

09 (nove) anos, mais ou menos. Palavra ~é..e~qn:i:~oíátai Professor, nós tivemos aí as 

desapropriações, que tivemos conhecimento no mês de dezembro, através das publicações 

de decretos no Diário Oficial do Município, que totalizaram aí um investimento de quase 35 

milhões e nesses investimentos, constam ali dois prédios que foram adquiridos para duas 

escolas de ensino fundamental, então prédios escolares, né? Aqui está hoje a Waldomiro 

Fantini e está a Dirce Boemer Guedes de Azevedo e também um terreno, lá na Rua 

Bernardino de Campos, esquina com a Maria Ranieri, onde ali teria também a construção de 

uma Escola Municipal de Ensino Fundamental. Eu imagino que o senhor, como diretor de 

departamento, deva receber as demandas das diretoras de escola a respeito de reformas, 

manutenções, ampliações, e entendo que algumas regiões tenham uma demanda maior, até 

porque, a gente percebe que algumas escolas de ensino em tempo integral, são escolas 

muito atrativas e aí existe uma fila enorme de espera para que a escola atenda a tantas 

solicitações. Poderia citar aqui várias, mas, em especial a Ivan Engler, que a gente 

acompanha e é uma das regiões onde houve aí uma aquisição de um terreno. É, nós tivemos 

as aquisições para as escolas de educação infantil também, mas, aqui pela sua diretoria, a 

gente vai se concentrar só nas Escolas de Ensino Fundamental! Como diretor de 

departamento professor, eu gostaria de saber qual foi a sua participação na avaliação desses 
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imóveis, na interlocução com as diretoras de escola e secretária? Como se deu essa procura 

e escolha dos imóveis adquiridos? Onde que o professor entrou, de fato, nessa participação 

dos processos de desapropriação? Bom, nos processos de desapropriação, eu não tive 

participação, tá? Mas, é, como eu posso dizer que houve uma participação da minha 

parte, é, no que diz respeito ao aluguel, né? Bom, acho que a gente pode falar primeiro 

do Waldomiro, né. Na gestão passada eu já atuava na Secretaria Municipal de 

Educação, eu supervisor, diretor de divisão, que a gente chama na prefeitura. Eu era 

supervisor do setor das escolas que atendem do 1° ano 9° ano. Em 2021 e 19, a gente 

teve aí um período bastante difícil por conta da pandemia e na mudança de gestão, a 

professora Maria do Carmo Kobayashi convidou a equipe de supervisores a 

permanecer. Nós aceitamos e ela me convidou para ficar responsável pelo 

departamento de ensino fundamental. No início do ano passado, a gente tinha aí dois 

desafios: a EMEF Waldomiro Fantini, que estava sem uma sede para funcionamento e 

a EMEF Dirce Boemer Guedes de Azevedo. A gente já viveu aí problemas grandes com 

o Santa Maria ao longo desses anos, mas depois que eles foram para o prédio do 

antigo SESI, lá no Santa Luzia, a gente não teve mais grandes problemas. Então a 

gente tinha essas duas soluções para buscar. Nós conversamos com a secretária e aí o 

Clóvis, o assessor que foi destacado para acompanhar essa questão da infraestrutura 

das escolas, que é mesmo um problema de conhecimento da Câmara, da população, 

é .... e a gente conversando com o Clóvis, dissemos: olha, nós temos esse problema. 

Nós temos duas escolas, a gente tem já enunciado um retorno das aulas presenciais e 

eu tenho duas EMEFs que não tem prédios. E aí nós começamos uma procura, 

inicialmente, por aluguel de prédios para que essas escolas começassem, voltassem a 

funcionar, mesmo que parcialmente. É.... como já foi feito em outras situações de 

reforma e ampliação completa de EMEF. E aí a gente tem um fator dificultador! A EMEI, 

ela tem um número menor de alunos, às vezes você consegue alugar uma casa, fazer 

alguma adaptação, claro que isso não é uma condição ideal, mas para uma EMEF que 

tem pelo menos 380 alunos, 9 salas, 8 salas, você precisa de um prédio que tenha aí 

características de escola, né? E assim nós fizemos uma grande pesquisa ali na região, 

pela interlocução do Clóvis, porque a gente tinha ali o cotidiano do departamento, as 

outras escolas estavam retornando, por conta da pandemia, muitos problemas para 

serem resolvidos. E a gente começou a procurar pela região do Waldomiro, então 

procuramos ITE, City (?), que é uma entidade social que tem ali na região. Tentamos o 

próprio Noroeste, se tinha algum espaço que poderia ser utilizado como salas de aula e 
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a gente foi se distanciando, o ideal é que esse prédio sempre seja o mais próximo da 

escola para que você não tenha que trabalhar com transporte. Não encontramos nada e 

o que foi encontrado pela Secretaria foi a Casa do Cursilho. No início do ano a gente 

começou uma tratativa ali para a Casa do Cursilho, só que tinha uma série de 

problemas, desde questões documentais do prédio, algumas adaptações que 

precisariam ser feitas. É um prédio que não é um prédio privado, não tem um dono que 

poderia fazer essas adaptações e posteriormente alugar e depois reaver esse 

investimento que foi feito. Então, nós começamos a trabalhar com várias frentes, até 

que o Clóvis nos apresentou esse prédio da Cussy Júnior, como uma possibilidade. 

Nós visitamos o prédio, já fazia um certo tempo que o ano letivo já tinha iniciado, os 

alunos não estavam tendo aula presencial e a gente fez uma adaptação e começamos a 

atender parcialmente os alunos em três lugares diferentes, porque a população 

clamava por esse atendimento e de forma justa, né, porque as outras escolas já 

estavam voltando e então nós chegamos à conclusão de que o prédio poderia atender 

ali na Cussy Júnior. Nessa oportunidade, eu fiz uma visita e eu como professor posso 

verificar: quais são os ambientes existentes ali, se eu teria espaço para montar a 

quantidade de salas existentes na escola, sala de professores, as dependências 

mínimas ali para o funcionamento da escola. Então, nessa oportunidade eu visitei esse 

prédio e foi feito o contrato de aluguel e a escola começou a funcionar lá no dia 

18/10/21. Então, esse prédio, a minha participação foi de verificar as possibilidades de 

atendimento para aluguel, do prédio para que atendesse uma escola que não tinha 

prédio para atender. Agora, do Dirce Boemer, que hoje está na escola Guedes de 

Azevedo, eu não conheci o prédio antes. Na verdade, eu visitei o prédio depois que o 

prédio foi adquirido. Professor, quando o senhor ficou sabendo das aquisições? Antes delas 

acontecerem ou depois que elas aconteceram? É, durante o ano - principalmente durante 

o primeiro semestre - tendo em vista essa dificuldade de que a gente tinha para 

encontrar esses prédios para aluguel e, considerando que era ideia, e também pela 

própria necessidade de se realizar a reforma das escolas, eu acredito que no final do 

semestre mais ou menos, foi aventada a ideia de se comprar, então, pelo menos dois 

prédios com características de escola para que atendesse temporariamente as EMEFs 

que era uma grande dificuldade que a gente tinha, enquanto elas estivessem sendo 

reformadas! E aí, nessa situação e procurando prédios para atender a EMEF Dirce foi 

que eu também visitei o prédio da STAFF, então a ideia era "vamos comprar a STAFF 

para ser uma escola temporária", e posteriormente, inclusive, eu fiz um apontamento 
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que como era um prédio próximo a um bairro residencial e, se eu não me engano, 

aquele bairro é atendido pela Escola Estadual Joaquim Madureira e essa escola, se eu 

não me engano também, atende desde o primeiro ano do ensino fundamental até o 

terceiro ano do ensino médio. Então, eu disse "se for possível e for vontade da 

administração adquirir esse prédio, eu acredito que seja adequado para atender 

temporariamente a EMEF Dirce e posteriormente quando ele não for mais utilizado 

como escola temporária, a gente pode atender as próprias crianças do Parque Vista 

Alegre com os anos iniciais, do 1° ao 5 ano". Então, no final do primeiro semestre, 

houve esse apontamento de compra de um ou dois prédios para escolas temporárias. 

E no final do primeiro semestre, nós estivemos lá, não é Serginho? No final de agosto, nós 

tivemos uma participação inicial sobre essa necessidade. Na ocasião, era uma Escola de 

Ensino Fundamental e uma de Educação Infantil que nos foi apresentada - o prédio da 

STAFF e o prédio do Damásio. Então, a gente pôde opinar nessa oportunidade a respeito 

desses dois prédios. Mas, a aquisição aconteceu em dezembro, e por tudo que a gente já 

teve conhecimento. Tanto em processo quanto nas oitivas, é .... em outubro, quando a Escola 

Waldomiro Fantini veio para cá, na Cussy Junior, a ideia era locação realmente, então nós 

ouvimos que houve uma avaliação para locação do prédio, mas eu não entendi em que 

momento houve avaliação do diretor de departamento de ensino fundamental para a 

aquisição, para a compra desse prédio. Por que que eu pergunto isso? Os diretores não 

participaram das escolas, né? Se eles não participaram das escolas, quem avaliou que a 

escola estava servindo adequadamente? Que ok, vamos comprar, vale a pena o 

investimento. Porque você alugou, o Waldomiro vai embora em agosto, se Deus quiser, 

estamos rezando para que tudo dê certo, vai embora em agosto, ok! Se for reformar outra 

escola, vai licitar, e vamos supor que tudo dê certo, né, que realmente comece a reforma. 

Outra escola vem para cá, ou não, poderia ir para um outro local, se é uma escola que vai ser 

reformada numa região que tem um prédio próximo a ela, que possa abrigar a estrutura 

escolar enquanto o prédio é reformado, não precisa vir aqui para o centro da cidade, seria o 

mais ideal próximo. Então, assim, quem avaliou? Foi o senhor que avaliou? Para compra 

não! Para compra não .... Para compra não! Eu visitei o prédio no início do ano, para o 

aluguel, e aí era uma situação que a gente estava bastante preocupado porque, como 

eu disse, as escolas estavam retornando com atendimento presencial, mesmo que 

parcialmente, e nós não tínhamos espaço para atender a EMEF Waldomiro. Eu 

acompanhei a fala da diretora hoje pela manhã e foi exatamente o que ela disse, na 

visita e no acompanhamento da equipe gestora, com a possibilidade de aluguel da 
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Casa do Cursilho, gerou uma expectativa muito grande e depois a gente não 

conseguiu. Então, foi exatamente essa nossa intenção. Bom, vamos aguardar quando 

estiver certo mesmo que o prédio vai dar certo e a gente compartilha isso com a equipe 

gestora, né, então no momento do aluguel eu e a supervisora estivemos presentes e 

gente falou "bom, atende temporariamente, atende", agora, para compra não, não me 

foi solicitado nenhuma avaliação. E do prédio do Guedes de Azevedo, onde está a Dirce .... 

O Guedes de Azevedo eu fiquei sabendo no dia da reunião em que os senhores 

estiveram na secretaria, que eu fui chamado a participar dessa reunião, né, surgiu 

algum assunto e a professora nos chamou durante a reunião, e aí a gente ficou até o 

final e eu fiquei sabendo, naquele dia, da possibilidade de aquisição do Guedes, mas 

eu conheci o prédio depois da aquisição. A gente foi fazer uma visita com os diretores 

de departamento, mas era, acho, que o último dia que a escola estava utilizando, eu me 

lembro bem, foi no finalzinho de ano, porque nós chegamos lá e no dia anterior tinha 

acontecido a formatura da última turma da escola, então acredito que seja, aí, 10 de 

dezembro, alguma coisa assim. Foi a primeira vez que eu entrei no prédio. As demandas 

que são demandas do dia a dia dessas escolas, elas são encaminhadas pelos diretores para 

a Secretaria. A Secretaria, quando a gente fala Secretaria, é para a sua diretoria? Todas as 

demandas chegam na sua diretoria, primeiro? É. Assim, nós temos algumas questões que 

inclusive complicam nosso trabalho, né, assim, por quê? A cidade, ela já tem um certo 

porte, a rede é grande e nós temos uma certa dificuldade de administrar todas as 

demandas, de todos os setores. Então, na gestão da professora Isabel, quando foi 

constituída aquela equipe de manutenção, a partir daí algumas demandas de 

manutenção, especificamente existe um formulário específico. Elas são direcionadas 

direto para a seção responsável, que não faz parte do meu departamento. O que acaba 

acontecendo, é que as diretoras, os diretores, às vezes enviam essa solicitação e nos 

copiam por e-mail, então a gente faz um acompanhamento e se essa demanda estiver 

demorando muito ou é alguma coisa mais urgente, a gente intercede pelo diretor ali na 

Secretaria, né, eu tenho três supervisores de Ensino Fundamental, então a supervisora 

faz esse acompanhamento e vai até essa sessão de manutenção verificar qual é o 

cronograma, quando "está" previsto, como a gente pode assessorar o diretor nesse 

sentido, né, mas via de regra as demandas são encaminhadas sempre direto para o 

departamento: as EMEFs mandam para o Departamento de Ensino Fundamental e a 

partir dali a gente faz a distribuição. Professor, eu acho que me dou por satisfeita, já, assim 

com os questionamentos e as respostas e acho que as oitivas, elas foram se 
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complementando e a gente às vezes acaba sendo repetitivo sem necessidade. Eu queria 

saber assim, se tem algo que possa ter passado desapercebido, nós estamos no último dia 

de oitivas, né, que seja relevante para os trabalhos de nossa Comissão, que tenha que ser 

olhado, porque ainda a questão de investigação, eu falo que nós, professores, temos sempre 

a característica de deixar impresso a característica pedagógica dos trabalhos, né? Então, tem 

algo que a gente possa colaborar para daqui para frente a gente não ter problemas, 

surpresas .... É .... que a gente tem um planejamento mais efetivo, que a gente tenha escolas 

sempre de maior qualidade, né, e se tem algo que o senhor queira acrescentar, eu acho que 

seria importante deixar registrado na nossa Comissão, eu gostaria que o senhor ficasse à 

vontade para falar. É, assim, eu ... bom, como eu disse, eu sou servidor já faz um certo 

tempo, estou na Secretaria faz alguns anos também. Da minha parte, eu acho que a 

gente está à disposição, né? Existe uma parceria muito grande entre a equipe do 

departamento e as equipes gestoras das escolas, a gente sempre está à disposição, e 

pronto a atendê-los também, então, eu não sei se eu tenho um apontamento específico 

para fazer, mas, colocar à disposição para aquilo que for possível! Palavra vereador 

relator: José Vitor, você disse que em determinado momento você foi a alguns imóveis com o 

Clóvis, citou acho que o Noroeste. Na verdade, assim, surgiram algumas ideias, eu não 

fui a todos esses imóveis, a gente pensou em prédios ou edificações, que... é .... 

possíveis, na região do prédio original do Waldomiro, falando especificamente dele, né, 

então assim, nós demos algumas ideias, considerando o bairro porque a gente faz 

supervisão, então, a gente sempre está ali na escola e aí algumas sugestões que eu me 

lembro foram algumas das sugestões. O City (?), a própria ITE, aquele prédio antigo do 

Direito, que a gente acreditava que eles não usavam todas as salas, talvez poderia 

usar, a FIB e nós sugerimos a Casa do Cursilho. Quando foi isso? Foi logo no início do 

ano, a gente em fevereiro já começou a procurar. Eu saí de férias, como eu disse, eu já 

estava trabalhando na Secretaria, eu tirei 15 dias de férias no mês de janeiro. Assim 

que eu retornei a gente começou a procurar prédios para locação, para atender essas 

escolas. Nesse momento, no começo, quando você voltou, já tinha ... você obteve uma 

informação de que teria que alugar ou foi sugerido a aquisição, compra .... Não, no início do 

ano a fala sempre foi de locação, o que é o que a gente sempre fez em outras situações 

quando as escolas foram reformadas. E o senhor sabe dizer por que que mudou de 

locação, para compra, para desapropriação? No final do primeiro semestre, o que foi 

indicado ali eu não me lembro bem, Se foi numa reunião com a secretária, com Clóvis, 

era possibilidade de a gente adquirir prédios pelo menos uns dois prédios, 
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considerando que existe a intenção de reformar as escolas de Ensino Fundamental. E 

todas as vezes que a gente vai reformar a escola, que precisa tirar a comunidade toda, 

a gente passa por essa grande dificuldade. Então seria uma possibilidade de a gente 

fazer isso de uma forma menos traumática, né? Mas dá para fazer isso aí, tanto alugando, 

quanto comprando né, porque dá para você transferir. Através aluguel você também pode 

fazer isso aí, mas chegaram a passar o motivo por que mudar a estratégia ao invés de 

aluguel para aquisição? Bom, não passaram! O aluguel, vereador, é para o Ensino 

Fundamental, como eu disse, ele não é tão simples assim, porque são muitos alunos e 

turmas muito numerosas. Então todas as vezes que acontece isso, a gente sofre 

bastante para encontrar um prédio que atenda minimamente de forma adequada a 

escola! Mas na compra é diferente? É mais fácil comprar o imóvel que atenda ... Não, não é 

mais fácil, mas eu entendo que nessa situação a ideia seria encontrar um prédio 

adequado, e adquiriu, como eu disse o caso da Staff, que tem a estrutura de escola ali 

e a adequação que precisaria ser feita, a construção de uma quadra, né. E ela só não 

teria o espaço especificamente para educação física, né, mas com o meu olhar de leigo, 

quando eu visitei o espaço que tem um estacionamento, acredito eu que um 

engenheiro ou um arquiteto poderia projetar uma quadra de forma que o terreno em 

desnível, que o estacionamento poderia ficar embaixo e a quadra em cima, mas depois 

teve toda aquela questão que já foi dito aqui, por conta do posto de gasolina não 

poderia ser a escola, né! Tá! A dificuldade para encontrar um imóvel, como você descreveu 

para gente, a dificuldade que tem de encontrar o imóvel fundamental com todas as 

características necessárias para o aluguel, mas para aquisição, para compra tem alguma 

diferença? Não, é a mesma, é a mesma! O senhor sabe dizer se tem nesses prédios que 

foram adquiridos, se tem algum projeto de reforma para estruturar de acordo com as 

necessidades do município? O projeto de reforma .... Vou ser mais direto: o prédio da Cussy 

Júnior, ele atende exatamente aos interesses e as necessidades de uma escola de ensino 

fundamental, ou precisa ser feito alguma reforma? Não, ele foi ele foi alugado para atender 

a escola temporariamente, inclusive a previsão é de que a escola retorne para o prédio 

original agora no segundo semestre. Então, é para aluguel e atendimento temporário, 

nós avaliamos que, considerando que a escola não tinha prédio, ele atenderia 

minimamente ao que era necessário. Para o aluguel que seria o uso temporário. Sim! E o 

uso permanente, aquele prédio atende as especificações, as necessidades? Para uma 

EMEF, não! O prédio da Guedes de Azevedo, o senhor disse que foi, acho que no final do 

ano, né, porque foi um evento. Isso, é, na verdade eu fui visitar logo após a formatura, 
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então acredito que tenha sido por volta do dia 10 de dezembro, alguma coisa assim, 

geralmente quando o ano letivo acaba nas escolas. Aquele prédio, ele atende às 

necessidades específicas de uma EMEF? Veja, funcionava uma escola de ensino 

fundamental lá, né, ele tem ... A escola pública tem algumas características diferentes 

das escolas particulares! Quais? Por exemplo, a escola tinha uma lanchonete, e tinha 

uma copa para atendimento de funcionários. Nós não tínhamos uma cozinha para o 

atendimento e fornecimento de merenda, hoje a merenda no município é praticamente 

uma refeição completa, então não tínhamos cozinha. As salas também são de 

tamanhos diferentes, as dimensões são menores em comparação ao que a gente tem 

nas nossas EMEFs, que foram projetadas para serem escolas de ensino fundamental. E 

a questão da acessibilidade, que na verdade, aí não é uma característica de escola 

pública, todas as escolas deveriam ser adaptadas, mas naquele momento, aquele 

prédio não estava ... não é adaptado, né? Naquele momento, ou ele, não é? Ele, por 

enquanto, não, porque não foi feita nenhuma obra de adaptação, de acessibilidade. 

Existe alguma previsão de alguma obra de adaptação de acessibilidade? Eu não tenho 

conhecimento. Quantos prédios o senhor chegou a visitar? Para .... Para aluguel só, pelo 

que eu entendi, acho que para compra o senhor não chegou .... É, assim, quando ... no 

mesmo dia em que eu visitei o prédio da Staff, no mesmo momento nós fizemos o 

seguinte roteiro: nós saímos da Secretaria na Duque de Caxias, fomos até o prédio da 

Staff e depois nós fomos até o prédio do Damásio, então eu estive nesses dois prédios. 

Por que que você foi no prédio do Damásio? Eu havia entendido que nós estávamos 

vendo possibilidades de aluguel ou compra. Nesse momento, que já era final do 

primeiro semestre, acho que junho ou julho, para a implantação de escolas 

temporárias, né? No Damásio? Isso, no Damásio também! A intenção era, no Damásio, de 

escola temporária? Foi o que passaram para o senhor. .. O que me foi dito, sim! E lá seria 

apto a escola temporária? Não, para o ensino fundamental não! Eu disse, eu me lembro 

que eu disse, que teria, precisaria de muitas adaptações e que se fosse para fazer uma 

escolha comparando prédio do Damásio com o da Staff, o prédio da Staff tem toda uma 

estrutura de escola, salas de aula e tal, então para o ensino fundamental atenderia o 

prédio da Staff. Foi em mais algum imóvel? Para aluguel fui na Casa do Cursilho, como 

eu disse, visitei um dia o antigo prédio do Liceu Noroeste, também com essa intenção 

de aluguel para uma escola. Nessa oportunidade nós estávamos procurando tanto 

prédios para o Waldomiro como para o Dirce, no início do ano né, então que eu me 

lembre são esses que eu visitei. Como é que vocês chegaram nesses imóveis, quem é que 
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indicou esses imóveis? Sempre, sempre era o Clóvis que nos dizia qual o prédio a gente 

ia visitar, eu não sei quem era contato. Teve algum o corretor que participou dessas visitas 

com o senhor? É .... que eu me lembre, não. Que eu me lembre, não! Minto ... não, o .... na 

Casa do Cursilho, nos acompanhou uma corretora, que eu não vou lembrar o nome 

dela, mas é uma senhora que esteve aqui também, do cabelo longo e é .... o da Cussy 

Júnior também, porque ela que estava intermediando o aluguel no início do ano. Agora, 

o do Liceu Noroeste eles estavam fazendo uma obra no prédio, então eu não sei se 

tinha algum corretor ou se nós conversamos com as pessoas que estavam prestando 

serviço ali. A prefeita chegou a participar de alguma vistoria junto com vocês? Comigo não, 

não! Palavra Qci.LJtQl.Mfil9..d§ filQ.~: O senhor disse ter 09 (nove) anos na Secretaria, né? 

Trabalho, aproximadamente. E no cargo de diretor departamento, quanto tempo? Desde o 

início da dessa gestão, desde janeiro do ano passado. Dentre as atribuições do cargo 

diretor de departamento, confirma para mim se compete supervisionar, orientar, acompanhar 

e controlar as ações administrativas no âmbito do seu departamento? Sim! E nessas 

atribuições, também estaria, é possível, aquisição de imóveis? Se for para serem utilizados 

como escola, acredito que sim. Perfeito. E os profissionais relacionados à arquitetura e 

engenharia, estão lotados no seu departamento? Não, no departamento de admínístração. 

De administração? Isso, um outro departamento dentro da Secretaria de Educação. Eu 

fiz a pergunta, porque ele é diretor departamento e nós vamos ouvir uma outra diretora de 

departamento, possivelmente poderiam estar lotados ... em relação a seu departamento. De 

alguma forma você se sente preterido por não ter participado na visitação de algum imóvel 

que foi objeto de efetiva desapropriação? Considerando as atribuições do seu cargo? 

Preterido? Olha, assim, a gente dá conta da demanda que nos é passada né? Esses 

processos de desapropriação não tramitaram pelo meu departamento, porém, dois 

deles estão sendo utilizados como escola, no do Waldomiro, como eu disse, eu ainda 

tive uma participação no início do ano, quando ele foi locado, e o do Guedes de 

Azevedo nós tivemos que fazer as adaptações possíveis a partir do momento que foi 

decidido que a escola passaria a ocupá-lo, né? É .... não sei dizer se .... preterido? Eu só 

fiz essa pergunta porque os diretores não foram ouvidos, a arquiteta não foi ouvida, o diretor 

de departamento que competia, até por questão de uma ajuda, uma assessoria, poderia 

contribuir, dada a especificação e a atribuição do seu cargo também, e pelo que o senhor 

está falando. só participou da locação e o ato, que esse que é mais solene é mais importante. 

que é aquisição onde obviamente se perpetuará uma escola, deixou de ser ouvido. Então foi 

por isso que eu fiz a indagação. /llllllllllll//lll/llllll/ll/ll!/II/II/II/II/IIII/IIIIIII/IIIIII/IIIII/IIIIIIIIIII/IIIIIIIIIIII/II 
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ERIKA LUCIANA JACOB NAVARRO 

Servidora Pública Municipal -
Diretora de Departamento de 
Ensino Infantil - Secretaria 
Municipal de Educação 

Inicialmente fez as seguintes considerações: Hoje estou Diretora do Departamento de 

Educação Infantil e coincidentemente hoje fazem 33 (trinta e três) anos que eu estou na 

Educação, ingressei no dia 26 de abril de 1989, mas na rede pública eu estou desde 1996. 

Entrei como substituta, passei no concurso de acesso para especialista do concurso de 

acesso, passei para o concurso de acesso da direção de escola e daí fui convidada no 

governo da professora Isabel a participar do quadro de diretores de divisão na educação 

infantil e na gestão da Professora Maria do Carmo fui convidada a ficar na direção do 

departamento de ensino infantil, então, estou já uns 25 anos e meio na rede de educação 

pública. Palavra da i!eL~.ê.s]Órá]~Jfiê1~: Boa Tarde Professora ÉriKa, prazer tê-la aqui conosco, 

parabéns pelo aniversário de 33 anos, muito bom. Sei que estava aí acompanhando a oitiva, 

do Professor José Vitor e a gente na verdade que está trabalhando nessa linha de raciocínio, 

entender a participação dos diretores de departamento na aquisição dos imóveis, em especial 

da Educação Infantil, a aquisição do prédio de onde estava funcionando a Gasparzinho e do 

terreno também lá na esquina da Rua Bernardino de Campos com a Maria Ranieri, com a 

ideia de se construir uma escola e vamos dizer assim ... como é que eu posso classificar ... um 

agregado do Guedes de Azevedo, que é aquela casa ao lado que existe a pretensão de se 

construir ali algo para educação infantil. Então, eu gostaria de ouvir da professora Érika, como 
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Diretora do Departamento de Educação Infantil, qual foi sua participação nesses processos 

de aquisição de imóveis, o porquê dessas escolhas ... se está atendendo bem! Qual é o 

planejamento a partir de agora e enfim, como viu todo esse trâmite, desde a escolha até o 

presente momento! Bom, pelas desapropriações, da mesma forma que o José Vitor 

falou, eu também não participei de nenhuma desapropriação, nem de escolha de algum 

dos prédios. Então, então, vamos começar pela ... pelo Guedes de Azevedo, eu também 

estava na reunião da comissão de educação em agosto e também fiquei sabendo lá 

naquela reunião da possibilidade da aquisição do Guedes de Azevedo, você até fez os 

seus comentários, então eu soube nessa época aí, depois, no mesmo dia que o José 

Vitor foi conhecer, foi o dia que eu também fui conhecer, já tinha sido feita aquisição 

do imóvel no Guedes e a minha participação foi essa! Agora, vamos para o terreno, aí o 

terreno, eu, enquanto diretora do departamento, não é novidade para ninguém, a 

demanda reprimida que tenho, eu e as minhas meninas, que eu as chamo de meninas, 

é uma loucura a gente tentar cumprir o TAC e tentar atender à população! Então assim, 

enquanto diretora do departamento eu achei viável quando soube da aquisição do 

terreno, por conta justamente daquela região, que eu falo a região do Dudu, eu pego 

toda aquela região que eu não sei falar muito bem os nomes dos bairros, mas que 

temos ali a Dudu Ranieri, a Chapeuzinho, Roberval, Maria Helena ... ah, tem mais longe 

um pouquinho, a Gisele, essa é a minha primeira região de maior demanda! Em 

meados de abril, eu tinha 184 crianças esperando vaga lá. Só na Chapeuzinho eu tenho 

40, na Maria Alice que é ali na Vila Industrial, eu tenho 42 crianças aguardando vaga. 

Então, pensa isso para a gente, todo mês, todos os dias, a nossa demanda do dia a dia 

é isso, é ficar ... , é responder ao Conselho Tutelar, é responder e cumprir ordem judicial 

e pensar em abrir salas novas, nem sempre a sala aberta nova resolve muito nosso 

problema, porque a nossa demanda é maior, também é o berçário e o berçário eu não 

posso por falar, "eu tenho uma professora para abrir um berçário", não dá, porque eu 

preciso do espaço do berçário, eu preciso das auxiliares, então o terreno, o meu 

vislumbre foi realmente em um futuro próximo, pensar em ter uma escola com .um 

berçário bom, porque hoje os nossos projetos, a Ludmila, o pessoal da Secretaria de 

Obras, eles conversam com a gente para ver qual é a nossa necessidade naquela 

escola, naquele terreno. Então, eu penso assim, falo, o nosso sonho, desejo, o desejo 

de consumo nosso é termos bastante servidores para eu poder ter berçários maiores, 

então assim, o meu parecer viável ao terreno foi por conta disso, naquela região sei 

que temos o terreno da Pezzato, não é? Quando eu entrei na secretaria, em 2018, eu fui 
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supervisora desse setor, eu comecei supervisora nesse setor. E o projeto estava em 

andamento, a diretora e a ... (inaudível) deixou, assim, a planta prontinha para dar 

sequência e a gente sabe que o caminhar burocrático é complicado, então assim, até 

chegando aqui eu e o José conversamos sobre isso, ontem, hoje, eu nem tive tempo de 

perguntar, mas ontem seria a abertura dos envelopes, do processo para gente começar 

essa construção, porque ali vai ser útil também uma escola, vou atender a parte de 

baixo porque a gente também não tem muitas ali, então, essa foi a parte do terreno. Da 

Gasparzinho, o que que eu sei da Gasparzinho? Quando a gente precisou sair da 

Marcondes Salgado, era outra supervisora, mas eu acompanhei assim de longe, mas 

eu soube que precisou procurar um lugar adequado para a gente conseguir levar as 

crianças e essa casa foi encontrada. A diretora viu a casa também, a Secretária viu, 

então foi quando fizemos o aluguel do imóvel. Fizemos, eu falo, porque a gente fala 

nós, né? E aí, em fevereiro de 2020, a gente levou as crianças para lá. Aí, no final do 

ano passado, seria a renovação do contrato - eu não sou muito boa de datas, mas seria 

no final do ano - e assim, eu não participei desse processo de saber da aquisição, da 

desapropriação, então, eu soube de quando foi, a parte do finalzinho para a renovação 

do contrato, então não participei dessa questão da aquisição. Não sei se eu respondi 

todas as suas questões. Respondeu sim. É .... eu fico pensando aqui, quando a gente fala 

de Ensino Fundamental, 7, 8, 9 ... salas por turno. Um número de alunos grande por sala, 

equipe grande .... é .... espaços que na educação infantil não são tão exigidos, né? Quando a 

gente fala ... de ensino fundamental, a gente pensa em quadra, a gente pensa em espaços 

maiores para a atividade da educação física! E aí. .. quando a gente pensa na educação 

infantil, sabe qual é a impressão que eu tenho? Que qualquer cantinho cabe ... é uma casinha, 

né? Apesar que está lá na casinha, a Gasparzinho está aqui na casinha, né? Eu queria 

perguntar, professora: quantas escolas estão na casinha, atualmente? EMEI? Olha, o 

Pezzato, como todos sabem que saiu da Bernardino, foi para esse local... em casa, eu 

acho, que daí a Gasparzinho ... Olha, não sei se me falha a memória agora, se eu tenho 

mais alguns, porquê de locação eu tinha só a Gasparzinho, tínhamos o Edna Faina, até 

o final do .... , não é até final do ano não, até meados do ano passado, a gente estava 

numa casinha alugada, né, para por conta da construção estar sendo feita, a casa era 

bem próxima, aí no encerramento do processo de aluguel, eu acho, se não me engano, 

era julho, a gente precisou sair porque não ia renovar o contrato, o jurídico disse que 

não era viável a renovação do contrato, então eu fiz a fusão da Edna Faina com a Irene 

Charmon, que é tudo a mesma quadra. Tenho a Irene Charmon no lado de cima da 
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quadra, a construção da escola nova do Edna Faina e essa casa alugada era bem na 

frente, então a gente fez essa fusão por conta, de que a obra seria entregue até o final 

do ano. Não foi entregue, está para ser entregue esta semana, esta semana vocês 

devem estar recebendo o nosso convite de inauguração das novas instalações, então, 

assim, olha, sinceramente se não está me faltando a memória, eu acho que são essas 

casas que a gente tem, eu tenho escolas pequenas, que são constituídas como escolas 

mesmo, que são pequenas, que a gente já fez solicitação até de ampliar, para as 

crianças terem um lugar melhor, porque isso me incomoda muito que a EMEI luberti, lá 

no Gasparini, então o Clóvis até parece que tá vendo já um terreno lá, não sei se 

institucional ou não, porque a gente sabe da necessidade de colocar as crianças, 

porque eu penso que a gente pode ter a escola pública com tanta qualidade quanto a 

escola privada, eu tenho diretoras ótimas, eu tenho professoras ótimas, então, eu acho 

que a gente enquanto a poder oferecer isso, eu acho que cabe a gente ir em busca de 

dar essa qualidade estrutural também. Eu quero confessar que eu acho assim, maior 

desafio da educação, sem dúvida alguma, na minha opinião, assim, que sou uma educadora 

e conheço da Educação Infantil, Fundamental, Médio, Técnico e Superior, enfim, passei por 

tudo como professora e como diretora no Ensino Superior, mas, eu entendo a Educação 

Infantil como maior desafio, não é? A minha mãe tem Escola de Educação Infantil e 

Fundamental 1 e eu falo é, assim, de Deus, né? Só por Deus! Só por Deus! Porque, falo que 

é sem dúvida, é um desafio diário, né? E eu admiro muito, muito mesmo. Mas, eu penso que 

tem uma rede Municipal, que nós temos 66 escolas de Educação Infantil, até assustador .... 

Estamos beirando quase os 10 mil alunos e ainda estamos em abril.. .. Pois é, né? Aí a 

gente fala assim, olha que tem mais quase mil aguardando para entrar na rede, porque se a 

gente tem 500 oficialmente, a gente sabe tem muito mais que isso, né, então eu acho que o 

maior desafio da educação infantil é realmente suprir a demanda e atender a essas 

necessidades mesmo, professora Érica, que seja na casinha, é melhor que seja na casinha 

do que não seja, né? Sim, sim, com certeza! Mas não é a casinha que a gente sonha em 

oferecer na Educação Infantil como escola, a gente tem a estrutura de escola, né, as escolas 

que estão sendo entregues recentemente né.... A Olga, a Dudu. ... tem uma estrutura 

diferenciada, eu falo. São escolas lindíssimas, claro que tem uma situação ou outra que a 

gente fala "isso aqui poderia melhorar, poderia ser adequado", mas tem uma estrutura que 

para as crianças é excepcional, né, você tem a sala de aula com a varanda ali ao lado, e eu 

falo "gente quando que a gente imaginou que seria assim, sala de aula ali, a criança poder 

tomar um solzinho, de repente brincar na área externa, cada um no seu ritmo ... " então, assim, 
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é realmente o que a gente espera para educação infantil, porém tem muitos desafios, né? 

Construir escola aqui em Bauru parece que tem sido muito difícil, as escolas, não digo as 

novas, não, eu digo as que precisam de reforma, elas começam e aí vão se prolongando, eu 

acho que o Santa Maria foi um caso clássico! E aí agora a gente tem o Gasparzinho que foi 

para lá e parece que vai ficar por lá mesmo, porque .... Ah, eu acho que não .... Cadê o 

projeto, da Gasparzinho, onde vai ser? Se depender do departamento, não! A gente tem 

uma solicitação feita, eu acho que meados, eu não lembro a data certinha, mas em 

setembro do ano passado, solicitando um estudo de reforma e ampliação lá na mesma 

escola que é a sede, que o nosso desejo, eu falo até, assim, pela minha supervisora, é 

que nós retornemos as crianças para lá .... Então, mas nós ouvimos aqui agora do 

engenheiro e da arquiteta que é muito pequeno o terreno, que não vai ser lá .... Agora .... essa 

semana .... então o terreno é pequeno, até tomo a liberdade de falar que a gente 

conversou sobre isso essa semana, porque eu tive que responder um outro documento 

em relação à sede da Marcondes Salgado e eu retomei o mesmo processo, né, 

solicitando novamente que seja feito o estudo da viabilidade de lá mesmo a gente 

reformar, ampliar, eu não sei, isso a engenharia que decide se vai demolir ou não, né, 

porque é uma escola ruim, né, é uma escola de estrutura ruim, o terreno é pequeno 

sim, porém ainda, assim, eu leigamente falei para ela "falei, olha, a gente precisa de 

uma escola no centro da cidade". Eu acho que a gente tem, eu não vou dizer obrigação, 

mas o dever de devolver a escola para essa comunidade que usa essa escola, que o 

mesmo sentimento que eu tive com Edna Faina, quando eu assumi a direção do 

departamento, a diretora me perguntava, porque a Edna Faina todo mundo sabe, são 

oito anos, então a diretora me perguntava "eu vou inaugurar, né, as novas 

instalações?" E graças a Deus deu certo! Então, o mesmo desejo a gente tem com a 

Gasparzinho, então, voltando, eu falei para ela, falei "olha nem que seja pensar numa 

escola nesse terreno, a gente sabe que é complicado fazer estrutura de andar para 

Educação Infantil", mas eu ainda falei para ela, falei para ela "que você coloque a parte 

administrativa em cima e aproveite toda a parte de baixo", eu acho, que por menos 

crianças que se caiba ali, a gente atende, a comunidade e a gente retoma porque eu 

acho que isso, é uma questão de história, de ... das pessoas que nela estão! A diretora 

que é hoje, da Gasparzinho, ela é jovem, ela já está na escola por escolha dela, então 

eu acho, eu Érika, estou falando o que eu penso, eu acho que é o desejo dela ter uma 

sede, então assim, quanto departamento, o meu desejo, o nosso desejo, eu falo pelas 

minhas supervisoras, não é deixar a Gasparzinho para sempre na Gerson França. Eu 
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acho que, hoje, a aquisição já está feita, eu penso que a gente pode usar a casinha né? 

Delicadamente falando, para as escolas temporárias. Esse é o meu desejo, porque 

realmente a escola ideal, a escola adequada, é a escola que a gente planeja construir, 

com a Ludmila ou com o Fernando, ou mesmo com pessoal da Secretaria de Obras, e é 

assim a gente vê, que nem a gente estamos vendo Edna Faina agora, a gente vê que 

realmente é a escola que se deseja, o que se planejou, certo? Certo, me fala então um 

pouquinho como é uma escola temporária para educação infantil, porque a gente vê os 

problemas que o ensino fundamental está enfrentando, né, com transporte, com adaptação 

da comunidade... como seria a escola temporária na casinha do Gasparzinho? A minha 

experiência de casa alugada é a Gasparzinho, né, eu digo que mesmo sendo pequena, 

com cômodos... Pequena ela não é, uma casa grande, é uma casa boa com os 

cômodos não tão grandes, a gente adaptou o número de crianças por turma né? É .... 

ela é uma casa que está bem adaptada, temporariamente, é o que eu acabei de falar, eu 

acho que ela pode ser, né, porque a Gasparzinho, o que que aconteceu, a gente teve a 

sorte que não foi a mesma coisa que aconteceu com o fundamental e a gente 

conseguiu, que nem da Marcondes, a gente ficou na região central ali. Então, essa 

experiência que eu tenho, de Gasparzinho, de casa alugada, está dando certo 

temporariamente, por isso. Agora, eu ... o que eu falei, a casa já foi adquirida, né, a 

gente ... ela está, né, como ... como aquisição das desapropriações ... e a gente pensa 

que ela pode servir para outras escolas que venham a ser reformadas! Eu vou reformular 

a pergunta: Não era isso? Não .... Então fala .... Escola de Educação Infantil temporária, tem 

que ser na região da escola original! Transportar criança da Educação Infantil, da Vila Outra 

para o prédio da Gasparzinho, vai funcionar? Então, hoje a gente ainda não tem o 

transporte na educação infantil. É um processo que a gente está tentando, a gente está 

fazendo estudo desse ... desse processo, porque a gente está tendo muita solicitação, 

né, do transporte na educação infantil. A gente tenta atender todas as nossas crianças, 

dentro dos dois quilômetros, e é o que eu falei para você, eu não tenho essa 

experiência né, eu não vejo outra .... Essa não, mas tem muita experiência! Vai funcionar? 

Sim, sim .... Se a gente tiver o transporte, eu imagino que sim. Eu não penso também ... e 

a gente sempre procura .... Como é que é transportar um ônibus de educação infantil? Vou 

ser sincera para você, a gente está no começo desse processo. Se ele vai dar certo, se 

ele vai progredir ou não, eu não sei te dizer ainda, mas a gente procura assim, que 

sempre seja uma escola perto da onde você está, né, então não sei se talvez quando 

for à época da Stélio, eu não sei se a Stélio poderia, eu penso na região, né, que se 
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fossem as escolas da região não penso longe, né, talvez, lógico, se fosse lá da Vila 

Outra, eu pensaria até em alugar, mas que fosse perto. A minha preocupação é grande 

com os pais, quando a gente faz eles se movimentarem muito. Professora Érika, quantas 

crianças são atendidas na Gasparzinho, hoje? Olha, se eu não me engano, em torno de 89, 

eu não lembro, nunca sei se é 89, 98, não passa de cem crianças. E a Stélio? A Stélio 

acho que é em torno de cento e poucas, eu sei...tem tamanho. É, lá ... então uma escola 

grande eu não vou conseguir colocar lá, vou colocar lá ... Menor que a Gasparzinho, não 

vai ter nenhuma .... Não, não vai.. .. Então assim, quando a gente fala comprou o prédio, 

aquele prédio não é apropriado para nenhuma outra escola, a não ser a Gasparzinho, aí a 

gente escuta "aqui não, não vai construir lá de volta, naquele local onde era Gasparzinho é 

muito pequeno". Então já comprou, professora, já comprou ali, para não sair mais dali. E aí, 

me chama mais uma vez atenção, porque comprou, e quando a gente discutiu por um bom 

tempo a questão de revitalização do Centro da cidade, projeto de escola no Centro da cidade, 

houve desapropriação no governo Gazetta para fazer escola no Centro da cidade, foi 

apresentado aqui pela Professora Maria do Carmo, né, como se vem sendo o projeto do 

próprio governo Suéllen, e aí ficou esquecido. Não, não vai, ... , lá não pode, lá não dá certo, 

então assim, é difícil a gente viver uma desapropriação de um projeto amplamente divulgado, 

uma coisa até futurista, bacana, tal, centro da cidade, e de repente, o que a gente tem .... Não! 

Isso não vai funcionar, a gente compra o prédio da Gasparzinho. Como assim? Não, a gente 

vai usar a Gasparzinho como temporário. Para qual escola? Como temporária, eu nem sei 

se alguém chegou a falar, mas assim, na intenção de já ela estar, ou que seja mesmo a 

própria Gasparzinho, não estou tentando, assim, é, justificar nada, como eu mesma 

disse, eu não fiz parte da decisão de escolher, não fui consultada nessa questão de 

aquisição ou não do imóvel! Palavra k~dQI Eêlitpfi; Vereadora, posso perguntar? A 

senhora (Érika) disse que não foi consultada. Se fosse consultada, a senhora orientaria a 

aquisição daquele imóvel? É justamente o que eu já falei para a professora (vereadora). 

Escola adequada é aquela que a gente planeja construir, ou se fosse comprar, como a 

vereadora mesma disse, eu nem sei se teríamos escolas de educação infantil a serem 

vendidas, só de educação infantil .... Mas a minha resposta é essa, a escola adequada 

para educação infantil é aquela que tem terreno, é aquela que tem espaço para .... Então 

eu estou entendendo que se a senhora tivesse sido consultada, a senhora iria contra a 

aquisição daquele imóvel. Eu não sei se .... se caberia a mim essa decisão. A senhora é 

diretora ... Mas eu não sei se se cabe essa escolha, de decisão, de poder, de decidir, se 

vai adquirir ou não, se seria minha, né ... Tá, então vou mudar a pergunta: aquela escola 
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atende as necessidades específicas de uma escola de ensino infantil? Pra Gasparzinho, 

hoje, sim! E para qualquer outra escola, qualquer outra, fora a Gasparzinho? Olha, é o que 

eu disse, se teríamos, escola que a gente conseguisse levar o número de crianças que 

coubesse lá, eu penso, falo novamente, que não fosse definitivo, talvez levaria. Qual 

escola que poderia colocar lá? Hoje? Então, eu tenho escolas que têm poucas crianças, 

né, eu tenho Maria Helena, é longe, mas eu tenho a Maria Helena Piçolato Amantini, que 

nós vamos logo, logo, entrar em processo de reforma e ampliação também. Hoje, a 

gente está com aquela escola com em torno de 60, sessenta e poucas crianças ... E ali 

cabem quantas? Quanto eu não sei dizer, mas, quando inaugurou o aluguel, eu acho 

que falaram que para 100 pessoas, 100 crianças. Professora, então deixa eu aproveitar 

então, desculpa eu ter interrompido, é que estava bem naquela linha .... Professora, qual que 

é a maior demanda hoje, do Ensino Infantil ou do Fundamental? Demanda reprimida é eu 

acho que é da Educação Infantil, porque eu acho que o José possa, né, o José Vitor, eu 

acho que não tem muita demanda né? Por conta dele estar junto, o fundamental 

municipal é junto com o Estado, então eles não têm essa demanda reprimida, eu acho 

que dentro da própria semana, o sistema já ... o sistema digital se adéqua e as crianças 

são matriculadas dentro da geolocalização, então demanda reprimida quem tem é 

educação infantil, dos O aos 3 anos! Quanto que ... qual que é o número? Hoje, até dia 20 

(de abril), 585 crianças. Então tem uma demanda reprimida de 585 crianças? Sim! Não 

existe um TAC com Ministério Público? Existe. Então a prefeitura está obrigada pelo TAC a 

fornecer as vagas e tem uma demanda reprimida de 580 e uma crianças? Sim! A gente 

sempre ... aquilo que eu falei, a gente sempre fica em busca de tentar aumentar ao 

máximo o número de vagas para essas crianças serem atendidas. Quantos imóveis 

foram adquiridos para amenizar essa demanda reprimida no ensino infantil? Nessa 

desapropriação? Isso! Eu ... eu sei do terreno a construir, né? A senhora sabe se tem 

projeto para construção? Desse terreno eu acho que ainda não .... Não? Fora esse terreno, 

qual outro imóvel que atendeu o ensino infantil? O Gasparzinho foi comprado como sendo 

educação infantil. Só essa ou tem mais alguma? A Guedes de Azevedo a princípio, 

quando naquela reunião, né, então eu achei, achei não, no começo era, porque lá era 

uma escola de educação infantil e Ensino Fundamental, então a princípio, quando eu 

conheci, em meados de dezembro, imaginei que usaríamos a parte da Educação Infantil 

e a casa eu não conheço, a casa eu não cheguei a ver, porque ela ainda estava fechada. 

Mas hoje, o imóvel da João Poletti, da Guedes, ele é utilizado para a Educação Infantil? Não! 

Só pela EMEF Dirce. Tem mais algum imóvel, desses adquiridos no ano passado, que 
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atende à demanda reprimida da Educação Infantil? Não! Só a Gasparzinho? Se não me 

falha a memória, sim, das desapropriações. Interessante. eu estou fazendo essa 

observação porque. o Damásio era para atender o Infantil. mas não comprou. Aí depois era 

para o fundamental. mas aí não comprou. aí compra da Cussy Junior para o fundamental. ai 

compra o Guedes para o fundamental. só que a demanda reprimida. inclusive com TAC com 

Ministério Público. é no infantil. mas o infantil. infelizmente. as crianças não foram aí tão 

lembradas quanto os maiores. Palavra l/.~slQQrª_ÇlJ11;11:~: Aquele projeto do centro da cidade, 

que foi apresentado pela professora Isabel, foi apresentado pela Professora Maria do Carmo, 

como sendo um projeto da educação com as desapropriações do governo Gazetta, enfim, ele 

hoje representa o quê para Diretoria de educação infantil? Ele foi realmente colocado como 

inexequível. ... Foi isso, Junior, que nós ouvimos aqui de você? Inexequível ou não pode 

acontecer ... não é possível ter feito aquelas desapropriações, que a princípio eram muito 

interessantes, não são mais? Isso é algo do governo passado, esse governo pensa diferente, 

é .... existe alguma intenção de atender as mães que trabalham na região central, não existe 

mais? Vamos atender só nos bairros? O que existe de intenção da educação infantil para 

essa região central, além dessa aquisição do prédio da Gasparzinho, né, que nós pudemos 

acompanhar? O que existe de real, de concreto, da educação infantil para a região central? 

Olha, até sair região lá da praça Machado de Melo, né, não é do meu conhecimento o 

que vai acontecer, não tenho conhecimento para falar sobre isso. Na região central, eu 

falo novamente da Gasparzinho da Marcondes Salgado, que eu penso que, vamos 

supor, por menos crianças que a gente atenda, uma escola do FDE, hoje a gente atende 

150 crianças, eu não tenho noção. A Ludmilla acha que a gente consegue por umas 

cinco salas embaixo, se a gente pensar na parte administrativa em cima, um berçário ... 

Então, é aquilo que a gente costuma fazer, um berçário, né, o infantil, infantil 1, uma 

sala de infantil 2, uma sala de infantil 3, uma de 4 e uma de 5, ainda me sobra uma sala, 

porque geralmente quando saem as crianças do berçário, a gente acaba, chegar ano 

sim, ano não, a gente monta duas salas do 2, uma do 2 sozinho e um do infantil 2 e 3 

misto, por conta do número de crianças que cabem em cada turma. Então, seria uma 

escola de período integral, da normalidade, se couber! Esta semana ainda, a gente 

conversou sobre isso, por conta de eu responder esse documento. Então, eu penso no 

centro da cidade nessa escola, a Stélio é um projeto que está, eu não lembro que parte 

que ele está, mas de ampliação, também vai ter um pouco mais de vagas e um pouco 

mais para cima tem a solicitação no terreno da Padre João que também é terreno 

próprio adquirido na outra gestão, também da construção de uma escola de educação 
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infantil, inclusive, nessa a gente já fala da sugestão de ... dessas construções mais 

modernas, pré-moldadas, pré-fabricadas eu não sei o nome que se usa corretamente. 

Agora, é assim, o desfecho do que vai se fazer na desapropriação, falar dessa ... desse 

outro projeto eu não sei dizer para você. Palavra ~!'lÍ~Q~ i:it~l~r Eu até gostaria de tirar 

algumas dúvidas aqui aproveitando a estada da senhora na Câmara Municipal, e uma das 

perguntas é: quantas vagas se pretende aumentar na EMEI Manoel de Almeida Brandão, 

com a desapropriação da casa lá? A gente não tem o projeto ainda né ... o estudo do 

projeto lá, o que que a gente pensou é de melhorias na escola, inclusive, por conta de 

acessibilidade, de situações de desnível da escola, mas geralmente, tomando por base 

outras escolas que às vezes a gente atende em torno de 100, 115 crianças, quando a 

gente amplia, quando a gente aumenta o número de salas, vai para pelo menos 150 

crianças. Hoje, lá, tem quantas crianças? Eu não sei dizer para o senhor hoje, quantas 

crianças a gente tem! A ideia, então, é de aumentar .... Porque lá é do período parcial. A 

escola do período parcial, a gente consegue ter um número maior de crianças, por 

conta da adequação, né, as que chegam de manhã e as que chegam à tarde, a gente 

não tem o que chamamos do "período do soninho", então a gente consegue acomodar 

mais crianças ainda. Vai aumentar vagas lá? Sim, após... Porque vai usar o terreno, ao 

lado! Ao lado, né, então a ideia é aumentar .... Sim, o número de vagas, a nossa ideia 

enquanto departamento sempre visa, né, o aumento de, como fala, de vagas. A senhora 

estava falando daí EMEI Pezzato, hoje aonde funciona a EMEI Pezzato, foi desapropriada, 

também ... É, na gestão passada, né .... Então aquela, aquele espaço lá é da prefeitura, hoje, 

também? Sim! Tem berçário na EMEI Pezzato? Ele atende a partir do infantil 1, que são 

as crianças de 1 a 2 anos, por isso mesmo que a gente quer essas construções, essa, 

escolas novas nesses lugares, que a gente, que a gente fala de necessidade, porque 

quando construímos uma escola nova, a gente atende desde os 4 meses, e a minha 

demanda é grande também nessa .... No novo prédio da Pezzato vai ter berçário? Vai ser 

período integral, do berçário ao infantil. Toda escola quando a gente fala agora nova ou 

em construção ou que seja do FNDE ou do FDE, já são escolas integrais e com 

berçário. A senhora sabe quantas crianças têm hoje na Pezzato ou não? Sendo atendidas? 

Olha, em torno acho que de umas 115. E a escola hoje está projetada para quantas vagas? 

Acho que na Pezzato são 180 vagas, se não me falha a memória. O projeto, o projeto para 

180 vagas? Isso, de 150 a 180. E aí hoje ela tem 115, mais ou menos, mas vai ter berçário, 

né? Vai, na Pezzato nova, sim! Deve aumentar lá umas 50 vagas ... E a senhora pretende 

manter em atividade aquele espaço onde funciona a Pezzato? Para aumento de .... Então é 
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uma escola adaptada, né, mas eu, particularmente acho que ela está bem adaptada, 

também, eu não sei o que ... o que que a administração, na época em que irá entregar a 

Pezzato da Bernardino, pensará em relação a isso. Não tem nada definido.... Não! A 

única coisa que eu sempre falei é que a Pezzato que está lá na Rodrigo Pitta, né, eu 

nunca lembro o nome da rua, aquela Pezzato vai ser transferida para a Bernardino, 

porque fica essa dúvida, né, "você vai deixar só o berçário aqui?", "você vai levar a 

Pezzato ... ", então a Pezzato vai ser Pezzato no lugar de sede dela, que é a Bernardino 

de Campos. Mas é o que a senhora falou hoje, eu vejo, eu passo sempre por lá, né, as 

crianças descendo ali no espaço onde está a Pezzato, e a casa foi desapropriada, salvo 

engano 800 mil reais, foi na época, não me recordo .... Eu não sei .... Eu acho que sim, foram 

oitocentos mil reais o investimento, a demanda a senhora acabou de dizer para nós, que a 

maior demanda reprimida que se tem é naquela região. Nós temos uma oportunidade, de 

uma maneira muito simples aqui, e utilizando até o que vocês já têm em mãos, então criar 

mais 50 vagas na EMEI Brandão, em turnos alternados, criar, serão criadas na Pezzato 

propriamente dito, quase 50 vagas ou mais, então, e se mantiver, fizer uma bela, um belo de 

um planejamento em relação ao espaço Pezzatto, fazer toda a reforma ... O espaço é nosso, 

né, agora a gente pode adequar .... Podemos manter lá, inclusive, né, se for berçário, mais 

100 vagas ali para a região, né? É um pedido que eu, né, aproveito a oportunidade para fazer 

á senhora, enquanto diretora do infantil, que leve essa consideração para discussão com a .... 

com a prefeita, com a secretária, porque nós já teríamos, um planejamento, que é o que falta 

muitas vezes na Secretaria de Educação, de mais algumas vagas, mais rapidamente lá para 

aquela região, nos próximos anos. Inclusive, na Chapeuzinho Vermelho, não sei se vocês 

lembram, que temos um terreno ao lado e aquele terreno é próprio também, então eu já 

fiz uma solicitação, porque como eu disse, só na Chapeuzinho a gente tem 40 crianças 

esperando vaga e foi feito esse estudo, também esse já está em andamento! Eu fiz a 

solicitação ano passado e já começou esse estudo. Eu falei que faça um anexo, que a 

demanda das crianças menores, eu tenho a escola do lado de cá para atender. Quando 

a gente faz a transferência da creche para a pré-escola, a intenção da gente sempre é 

essa, né, porque a demanda maior é de O a 3, só que eu não posso abrir em todos os 

lugares onde eu tenho a demanda reprimida só creche de O a 3, porque tem a 

preocupação do 4 e do 5, a hora que essa criança vai sair para ir para o infantil 4, 

infantil 5, eu tenho que ter uma escola para absorver e nem sempre todos os terrenos, 

todos os lugares, a gente consegue fazer uma escola para 180 crianças. Então, como a 

Chapeuzinho tinha esse terreno, a gente pensou nisso e já pensando no futuro, a hora 
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que essas crianças pequeninas chegarem no infantil 4 e 5, a própria escola consegue 

absorver. Qual que é o custo mensal de se manter uma escola com 180 crianças? Olha, 

sinceramente eu não tenho essa ideia, desse custo ... não tenho! Vocês não fazem essa 

gestão? No meu departamento, não! Quantas diretoras, professoras, auxiliares, nós 

precisamos em uma escola para conduzir 180 crianças? Uma escola de período integral, 

né, que todas que a gente está fazendo agora são de período integral. Eu preciso de 

uma diretora, a Educação Infantil não tem no seu organograma vice-diretor, nem 

coordenador, então, uma diretora, eu preciso de pelo menos oito professoras. É .... uma 

escola grande assim, no mínimo três serventes, estou falando o que seria ideal, nesta 

de 180 crianças .... A gente sempre fala que o mínimo que a gente tem que ter numa 

escola do período integral são oito auxiliares de creche, nesse caso eu colocaria de 10 

a 12, por conta das crianças pequenas do berçário, isso eu estou falando quando a 

gente tem todos esses servidores para poder contratar. E cozinheira tem que ter, ou não? 

Aí eu imagino que a Fran colocaria três merendeiras ... Três? Isso ... o cuidador ou 

cuidadora, a divisão da Educação Especial coloca de acordo, quando temos a criança 

especial na escola, né, se não tem, hoje é difícil, mas se não temos nenhuma criança 

do ensino de Educação Especial, não tenho cuidador, cuidador é específico, se não 

teríamos, inclusive a professora. Entendi, eu estou perguntando, porquê .... Porque assim, 

questão de custo, quanto essas pessoas custam ao cofre público, eu não sei dizer .... 

Não, mas isso a gente tem uma noção, assim ... Então, nós estamos falando aqui que nós 

precisamos para manter uma escola com 180 crianças, cerca de ... vamos colocar 30 

servidores. E isso eu estou falando, sinceramente, as nossas colegas de trabalho estão 

nos escutando, né, hoje eu tenho as escolas todas numa situação bem restrita de 

servidores, por conta da pandemia, que nós ficamos sem concurso. A gente teve 

bastante aposentadoria, bastante exoneração, então quero até aqui deixar claro que 

não estamos nessa situação, né, elas estão nos ouvindo, elas ... que fique bem claro, 

que a situação de auxiliar hoje, algumas a gente nem aumenta a turma, porque estamos 

com o número bem restrito de servidores. Agora, dia 28, está prevista homologação do 

concurso de auxiliar de creche. Eu brinco com as minhas meninas, que eu falo, eu 

nunca quis tanto que o mês de abril acabasse logo, para homologar este concurso e a 

gente poder receber os novos servidores .... O de servente já foi homologado, já estão 

chamando. Eu estou perguntando por que, para gente ter, nós precisamos, eu acho que o 

dinheiro da educação tem que ser investido na educação, nós precisamos tirar essas quase 

600 vagas reprimidas que nós temos, acho que esse era o .... enfim, nas empresas privadas a 
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gente costuma falar de meta zero, né, então eu acho que dentro da educação a meta zero 

seria acabar com .... Eu acho que é difícil, o senhor me dá licença de uma colocação. A 

Chiara deve saber também por conta da Educação Infantil, eu creio que seja muito 

difícil a meta zero para do O aos 3 anos, né? É .... só no ano passado, eu sei que não 

justifica essas 580 vagas, né, demanda reprimida, mas nasceram mais de 4 mil crianças 

em Bauru. Então eu fico ... a gente fica, né, onde passo que eu vejo prédio, onde eu vejo 

notícia assim, eu fico apavorada, pensando "minha nossa, quantas crianças mais, né, 

vão chegar?". Então assim, eu acho sim, que a gente tem que pensar nessa demanda, 

em construções hoje, estamos pensando em construções dessas mais modernas, pré

moldadas, pré-fabricadas e que são mais rápidas de ficarem prontas, né? Se for 

possível, se existir escola pronta, que seja adequada para educação infantil, porque a 

gente precisa realmente de prédio, né, para gente ter essa chance, de .... A senhora está 

desde 2018 lá na Diretoria, é isso? Na secretaria eu entrei como diretora de divisão, que 

são as supervisoras dos setores do Departamento de Educação Infantil. Na direção do 

departamento, desde o ano passado, janeiro do ano passado. Quantos projetos 

pendentes tem de entrega de escolas para Educação Infantil? A gente tem, ah, de cabeça, 

assim, todos, todos eu não sei. Mas já, assim, se pensar em finalização, a gente tem a 

EMEII Aida Borro Tibiriçá, que fica na frente do quartel, a Edna Faina .... Mas, novas, 

novas não tem nenhuma? Nova, nós temos lá na Ferradura Mirim, Tangarás, a gente tem 

uma obra parada lá, né, que está, eu do que eu me lembre, a empresa tinha 

abandonado a obra e agora já está em processo de encaminhamento de continuidade 

disso. E então, olha, a construir, aí a gente tem na Granja Cecília, já em construção, é 

uma obra do FDE, temos também no Fortunato, que é em frente ao Geraldo Arone, 

junto com a EMEI Miriam. Também temos outra obra que acho, que se não me engano, 

é da mesma empresa lá do Ferradura Mirim, que também está em andamento, não sei 

se é isso, são as duas que é mais e os outros projetos, né? E assim, ó, 

coincidentemente e positivamente, são as outras, que decaindo, né, no número de 

demanda, são as maiores demandas que eu tenho, que aí lá perto do Ferradura Mirim, 

em torno de 180 crianças também ai a gente vai para a região do Fortunato, que pega o 

Roosevelt, toda aquela região ali, eu tenho em torno de 150, 160 crianças aguardando 

vaga, então, assim, pensando na educação infantil, esses projetos andando, esses 

projetos, né, tendo continuidade e sendo concretizados, estão onde é a necessidade da 

educação infantil hoje. Está! Não, eu só fiz essas perguntas e queria entender um pouco 

esses números, esses dados, é, exatamente para consolidar o entendimento de que 35 



14 

milhões, me parece que seriam suficientes para finalizar, não é, essa demanda reprimida de 

quase 600 crianças, hoje. Pode ser que não se esgote nunca, enfim, como a senhora falou, 

mas 35 milhões daria para custear, os servidores que são necessários, contratarem para 

cuidar das novas escolas, para fazer novas escolas e ter uma demanda mais condizente com 

a realidade. É isso que nós gostaríamos de ver na Secretaria de Educação, pensando 

exatamente no futuro e para nós seria muito, uma alegria muito grande, se a gente tivesse 

aqui não 3 projetos de novas escolas em andamento, que é o Ferradura, Granja Cecília e 

Fortunato, até porque, um desses eu acho, que o único novo, que foi agora no ano passado, 

retrasado, é o do Granja Cecília. Nós gostaríamos de ver 7, 8 escolas já em andamento, para 

atender a demanda do futuro. É o que nós não temos! Isso que nós gostaríamos de ver e 

tenho certeza que ficariam muito feliz em gastar 35 milhões com novas escolas, projetadas 

pela educação e tem condições, vocês têm dados, a senhora mostrou, tem números, sabe 

quantas pessoas precisa para tocar uma escola com 180 crianças, as áreas aonde tem a 

necessidade, tem toda essa logística, o que falta, de fato, eu acho, que é um pensamento 

mais à frente, uma gestão e sentar lá, montar um projeto sequencial! Fala vereador Sêrgio 

Brum: Assim, como o Manoel apontou que seria um sonho zerar as vagas, muitas das 

situações que acontecem dentro dessas empresas, que vem, ganha a licitação, que 

abandona a obra, por exemplo, muitas pessoas não entende que ... é ... até se solucionar a 

situação, é cair num campo jurídico, vamos dizer assim, burocrático, de que a empresa ela 

sofre as penalidades e aí recorre, aí fica aquela briga em juízo, enquanto não se define fica 

parado e é isso que às vezes as pessoas não ... é "porque começou e não terminou?" E as às 

vezes não é culpa, por exemplo, de vocês, mas só que acaba afetando à nós e não um todo, 

né? Ah ... e quando a senhora citou lá da Ferradura, que aquela escola lá, nós conseguimos 

usar o nome dela de Padre Boaventura e é uma coisa assim que, quando eu passo lá e vejo 

que estão sendo roubado, até por estar abandonado e as pessoas estão tirando as coisas, 

não tem como fazer uma ... colocar um guarda lá em cada escola, não tem essa condição, 

né? Eu vejo que vai defasando e acredito que o tempo vai se estendendo e aí, em vez de 

diminuir as 600 vagas, pode ser que ainda chegue a 700, 800 ... porque criança não para de 

nascer, né, em nossa cidade, então é só uma colocação para a população que está nos 

assistindo e várias vezes não entende! O que existe, esses embaraços, né, vamos colocar 

assim, e que às vezes impede de as construções ir mais rápido e, mas não é culpa de vocês, 

mas essas licitações às vezes mal, é que qualquer um ganha às vezes, e não consegue dar 

conta e começar e terminar e quem acaba sofrendo é a população. Palavra Oqutqr M~rcos 

Rios: É .... em vários imóveis, a senhora falou que participou quando o imóvel já tinha sido 
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adquirido, esses foram objetos de desapropriação! Na qualidade de diretora de departamento, 

eu fico imaginando assim, não se ouviu arquiteta, não se ouviu diretores sobre os imóveis 

adquiridos e nós aprendemos que quem sabe fazer planejamentos, são os professores, que 

eles nos ensinam como fazer planejamento. A senhora não acha que há uma falha grande 

nos aspectos do planejamento, para fins de aquisição de imóveis em relação ao município de 

Bauru? Olha, doutor, eu não sei dizer qual foi a intenção, né, de eu e José não 

participarmos, então não é do meu conhecimento o porquê isso aconteceu. Poxa vida, 

diretora de departamento? Enfim, mas ... é .... a senhora tem conhecimento do TAC formalizado 

junto ao Ministério Público? Sim! A senhora sabe se esse vulto de dinheiro gasto pelo 

Município atenderia, no entendimento da senhora, parte ou integralidade daquilo que foi 

acordado em relação ao Ministério Público? A questão de gasto com multa ou de 

demanda? A multa é a consequência do não cumprimento, atendimento daquilo que foi 

pactuado, porque houve um gasto, né, vultoso. Se a gente imagina que deve ter havido um 

planejamento para atender, inclusive, não somente a população, mas sim por tudo o TAC 

formalizado. A senhora acha que com esse gasto realizado, será atendido? Olha, eu imagino 

que de acordo com as outras escolas que nós temos em andamento, de construção, é 

aquilo que eu falei, eu não sei se a gente zera essa lista, mas é aquilo assim, diante da 

cidade, a gente tem escolas a serem construídas, né, que já estão em andamento em 

pontos estratégico. Eu acho que cai bem a nossa a nossa lista de espera. Assim eu 

espero né? Em relação ao terreno, foi adquirido o terreno ali na Wenceslau Braz. Foi 

sugerido aquisição de terreno em outra localidade? Até pensando de não utilizar transporte 

futura ... para futura construção de escola? Qual que é? Ah, eu não sei onde é Wenceslau 

Braz! A senhora não sabe? Então está bom então, obrigado. Mas qual que é na Wenceslau 

Braz? É o do Almeida Brandão? É isso? É o imóvel que foi adquirido pelo município. Da 

Almeida Brandão ... eu não guardo, como eu disse, eu não guardo o nome de rua se é o 

da Almeida Brandão ... Rua Bernardino de Campos, né? Manoel de Almeida Brandão. 

Não, então eu falei errado, desculpa. É .... porque foi lá perto da Ranieri! É, eu falei errado. Foi 

um dos terrenos adquiridos. Naquela localidade, minha indagação era: Pensou-se em outra 

localidade? Para aquisição de terrenos? Olha, não sei, não é do meu conhecimento se 

pensaram em outros terrenos. Aí, perguntei isso porque como a senhora é diretora do 

departamento, imagino que a senhora sabe da demanda, né? Então, por isso que eu falei, a 

minha demanda lá .... Poderia ter sugerido algum outro local, também de aquisição. Era só 

isso. Olha, não é do meu conhecimento se tiveram outros terrenos a serem pensados 

em adquirir. Lá sim, eu falo, né, da viabilidade por conta da nossa demanda. IIIIIIIII/IIII/II/I 
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ERICO DE OLIVEIRA BRAGA 

Empresário - PRATA CONSTRUTORA 

e ex-proprietário do imóvel da Rua 
Minas Gerais, 16-38, Jd Cruzeiro Sul 

Inicialmente fez a seguinte apresentação: Boa tarde a todos, estou aqui para dar um 

esclarecimento, evidentemente, das coisas que eu assinei, e que eu participei! Quanto a 

outros comentários feitos aí, sem documentação, sem comprovação, eu não tenho condições 

de responder. Então, eu estou aqui à disposição de todos. É, evidentemente que isso daqui 

vai fazer com que a cidade possa ter um desenvolvimento normal, sem coisas que venham a 

prejudicar os cofres municipais, então eu estou à disposição de vocês. O imóvel na Rua 

Minas Gerais, todo mundo já conhece e todo mundo sabe aonde é localizado, eu adquiri esse 

imóvel em 2016! Naquela época só para esclarecimento de vocês, devem ter tudo isso aqui, 

em 2016 o valor venal do terreno era R$ 5.150 milhões, em 2020 o valor venal do terreno era 

R$ 6.100 milhões, e atualmente, o valor venal da prefeitura, como tirei hoje isso daqui, o valor 

venal R$ 5,950 milhões, então estou à disposição em qualquer dúvida que eu possa 

esclarecer, qualquer documento que vocês tenham assinado por mim ou alguma gravação, 

eu posso esclarecer. Palavra ver~í;!ÕQr .. rc1ªlQf.1 Boa tarde senhor Érico, obrigado por ter 

comparecido. Érico, o que que acontece? Nós chamamos todos os proprietários de imóveis 

que tiveram seus imóveis desapropriados, para levantar a forma de aquisição desses imóveis. 
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A prefeitura, no início, todos ali constando, até pela terminologia dizendo compra e venda e 

depois migrando, é, para o procedimento de desapropriação. Só que, no começo dessa CEI, 

eu acho que o mais importante aqui, tenho que passar para o senhor, para o senhor entender 

qual que é, pelo menos desse relator, acredito que dos demais membros. Nos procurou, aliás, 

o Presidente, o Mané Losila, ele me ligou dizendo que o empresário, corretor de imóveis, 

Daniel Moraes queria falar conosco. E eu, até falei "olha, como qualquer pessoa que queira 

conversar conosco, e eu pelo menos estou à disposição, a única coisa que o presidente da 

CEl ... o relator da CEl ... nós não vamos lá na imobiliária dele. Fala para ele vir na Câmara que 

a gente conversa". E no outro dia, acho que foi dia 11, dia 11 de fevereiro, Presidente? Bom, 

ele veio aqui no outro dia, e veio o André, o corretor, eu nunca tinha visto na vida, não 

conhecia, ele disse que veio a pedido do senhor Daniel Moraes e disse que a prefeitura teria 

entrado em contato com a imobiliária para adquirir um imóvel, que seria ali um galpão, e ele 

teria apresentado o imóvel da Minas Gerais, o imóvel que foi desapropriado, 16-38, de 

propriedade da Prata Construtora, e que esse imóvel, ele até apresentou para a gente o valor 

de R$ 4.700 milhões. Pelas palavras deste André, isso ocorreu mais ou menos ali no início do 

segundo semestre do ano passado. Ele disse que foi feito visita, que .... disse que o preço 

poderia até ser inferior, chegando a R$ 4.500 milhões ou até menos do que isso, pelo 

pagamento à vista, e nas palavras desse corretor, ele falou que a Maria do Carmo Kobayashi, 

Secretária da Educação, ela teria falado "olha. dinheiro não é problema para a gente", que"ª 

Secretaria da Educação tem bastante", isso foi o que esse corretor falou, nunca o tinha visto 

na vida, acredito que o presidente também não, e aí ele continuou e ele falou assim: "e 

passou acho que dois ou três meses, esse imóvel foi adquirido pela Prefeitura por R$ 4.900 

milhões". É uma denúncia que nós tivemos, veja bem, não fomos nós que levantamos, a 

gente não sabia, mas essa pessoa nos procurou aqui e dizendo, inclusive, deveria estar 

magoado, eu não sei, então qual que ... acho que é o principal que eu gostaria de perguntar 

para o senhor, se esse móvel, se o senhor tinha autorizado a Moraes imobiliária? Se estava à 

venda na Moraes Imobiliária? S e o senhor tinha autorizado eles a venderem por esse preço? 

Por que ... estando lá à venda por um preço mais barato, eu não entendo como é que a 

Prefeitura encerra essa conversa e adquire por um valor melhor. Acho que o principal senhor 

Érico, era isso aí que a gente queria levantar. Pode falar no microfone, senhor Érico! É fácil 

esclarecer isso daqui, é, eu adquiri esse imóvel do Simão, certo, do Nilton Simão, em 

1916. Eu trouxe todos os documentos, escritura, o cheque da prefeitura, tudo direitinho 

aqui, a comissão que eu paguei para o corretor, tudo. Sei que não era necessário, eu 

fiquei sabendo depois, mas quando ele me procurou, perguntou se eu pagaria a 
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comissão. Eu falei pagaria. Qual é o valor do imóvel? Eu falei cinco milhões e meio. Ele 

falou: quem está comprando? É o poder público. Eu nunca fiquei sabendo que era 

prefeitura. Aí, no dia 13 de dezembro, ele levou isso aqui para eu assinar. Queria 

adiantar o seguinte: A Top, do Paulinho, ela que administra o imóvel, que estava 

alugado para o Panelão, certo, então ele chegou e falou olha ... , eu não imaginava que 

era a prefeitura, "o poder público está .... tá querendo adquirir o imóvel", nem ... nem 

falou em desapropriação. Eu falei, não para mim tudo bem, eu quero milhões e meio, 

nunca dei um documento para Moraes. A Moraes vende imóveis da Prata Construtora. 

Você vende o .... o .... o terreno, o imóvel lá da Minas Gerais onde era o Simão Veículos? 

Falei eu vendo. E qual é o preço? Sempre falei cinco milhões e meio. Em 2016 eu 

paguei cinco milhões e trezentos e qualquer coisa. Eu tenho a escritura aqui, não foi 

uma negociação de permuta de imóveis e nunca mais falei sobre isso, nunca assinei 

nada e eu normalmente na construtora, a gente não dá exclusividade para ninguém 

e .... fiquei sabendo que estava no site, depois que eu dei o preço de cinco milhões e 

meio! É mais está lá na Moraes, não sei o valor, por um valor lá quatro e seiscentos, 

quatro e setecentos ... que abaixa mais o preço .... Eu nunca, eu não negociei porque o 

imóvel estava alugado. Quando o Paulinho foi me procurar para vender, eu falei: 

"Paulinho, você que administra o imóvel. Eu não posso vender, que eu tenho contrato 

até agosto desse ano, é .... eu tenho contrato de mais 1 ano com o Cláudio do Panelão, 

certo, está aqui os documentos todos, se quiserem olhar, não tem problema nenhum. E 

foi isso, depois que eu fiquei sabendo, que quando aconteceu o problema e eu fui 

averiguar quando eu recebi aquela primeira carta, sendo convidado para depor. Eu não 

tenho que depor nada, eu ... tem que ser apurado administrativamente. E eu vou falar 

uma coisa: que eu tenho tudo assinado, ou seja, tudo que está na Prefeitura está 

assinado. E eu nunca dei autorização para nenhuma Imobiliária colocar no site ou, 

vender, pode vender, mas teria que vir conversar comigo, porque eu estou lançando 

150 apartamentos agora, saiu no Jornal, se eu der exclusividade, eu passo a ter uma 

corretora vendendo e 50 falando mal dos meus imóveis, certo? Então, todos, todos 

estão à venda. Evidentemente que a gente tem um critério de respeito, quando tem uma 

pessoa interessada, a gente passa a não ... tira, digamos assim, da tela de vendas. 

Então, nesse caso, jamais eu coloquei a venda nos últimos 5 anos, acho que em 2018, 

eu aluguei para o Panelão e a gente vem reajustando o preço todo ano. Eu não tinha 

interesse em vender, aí quando eu pedi os cinco e meio eu não consegui o preço que 

eu queria. Veio essa carta da TOP dizendo que era uma desapropriação, ia ser 
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desapropriado por quatro e novecentos. "Você aceita?". Eu falei: "Aceito"! Eu vou 

fazer o quê? Vou ficar brigando e não vender meu imóvel? Só isso, eu nunca assinei 

nenhum documento. Mas o senhor, então, não tinha ciência que a Moraes, estava 

anunciando? Eu nem sei o valor, nem conheço o site dele. Disse que estava no site dele. 

Essa pessoa, eu não conheço esse André, se não me engano ele é nipônico, eu não 

sei, me falaram, é isso? Eu não conheço ele, nunca conversei com ele, posso ter 

conversado com outros imóveis, sobre esse nunca. O Moraes é frequenta, às vezes, a 

construtora, já vendeu muito, muitos imóveis meus, mas foi isso, nunca, jamais, eu não 

tenho nenhum documento assinado. Posso ter gravado, é pode ter alguém tem gravado 

alguma coisa, mas assinado, só assinei esse aqui. Então, a Moraes Imobiliária não tinha 

autorização para vender o imóvel? Não tinha autorização. Excelente. E esse André eu não 

conhecia, tá, não conheço! O contato do senhor com a Top Imobiliária era só através do 

Kazuo, Paulo Kazuo, ou senhor também chegou a conversar com o Fernando Tatemoto que 

era assessor. O senhor conhece esse Fernando, que é assessor dele? Nem, nem ... nunca 

vi. Acho que ... eu posso tempo cruzado com ele, mas apresentado ... Fernando? Qual a 

função dele? Diz que é assessor do Paulo Kazuo. Mas, pelo jeito .... Eu tenho uma ... sobre 

corretor eu tenho uma imagem que não vou falar aqui para não ser desagradável. 

Corretor tem que agradar duas pessoas: o vendedor e o comprador. Se não ele não 

consegue vender, então é complicado, né? Você agradar duas pessoas. Quanto que foi 

a comissão paga? Eu tenho a nota fiscal aqui. 5%, se não me engano. Eu não posso .... 

Foi pago a imobiliária ou a pessoa física do ... ? Imobiliária, eu vou confirmar agora. Eu 

posso levar até aí para vocês? Opa, pega ali Loka, fazendo um favor! Nós podemos ficar 

com essa cópia? Pode! Pode? Apresentando a nota de pagamento ao senhor Paulo Kazuo, 

valor bruto R$ 245 mil, líquido R$ 234.293,50. Da minha parte, presidente, eu estou satisfeito. 

Palavra ye~~é!,QQg1 Çjlj~Jí!l Senhor Érico, eu só queria esclarecer aqui na comissão, que me 

parece que o senhor não tinha interesse em vender o imóvel, é isso? Não é que eu não 

tinha interesse, o imóvel não estava à venda, certo? Se aparecesse uma pessoa para 

comprar, evidentemente que a construtora é disso que ela vive, ela vive de construir e 

vender, no caso era um imóvel que eu não tinha utilização e eu fiquei com pena, na 

verdade ... quando eu adquiri, adquiri para construir, mas eu não tenho know-how 

técnico para competir com a MRV, porque os meus empreendimentos são de valores 

maiores e a região precisaria de ... da Bild, mais popular, e eu não tinha condição de 

competir, competir ... com eles, então eu aluguei e ... mas, não que não estava à venda, 

todos os imóveis da construtora estão à venda! Hum, e .... o senhor teria interesse, desde 
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que fosse no valor de cinco milhões e meio? Correto. Aí foi desapropriado por 4 e .... Palavra 

vereador 89rg~: Quatro e novecentos. E o valor venal dele era de seis milhões e pouco .. . 

Palavra da ver€1ãQ.Q!çC,Çniic!i: E O senhor não ficou muito feliz com essa desapropriação .. . 

Não, mas eu preferi não brigar ... sou bauruense e falei "não vou ficar brigando com 

isso aí 10 anos" e vocês ... quando eu falo vocês, é a Prefeitura né, iria tomar posse e eu 

posso fazer girar esse dinheiro dentro da construtora e recuperar. Eu ficar brigando, 

não leva a lugar nenhum. Inclusive, foi ... o valor venal abaixou, era seis milhões e 

pouco, como eu falei, abaixou, eu fiquei sabendo hoje o valor venal, porque eu tinha 

interesse de dar esse subsídio para vocês, abaixou para cinco milhões e novecentos, é 

em função, acho, que da própria região. Então, na verdade, eu comprei para demolir o 

prédio e construir apartamentos. E o senhor recebeu uma notificação da prefeitura, ou 

mesmo a Top Imóveis recebeu uma notificação da prefeitura de que seria desapropriado ou 

senhor teve conhecimento da desapropriação após a desapropriação? Eu não sabia que era 

Prefeitura. Fiquei sabendo que era a Prefeitura no dia .... eu não tive contato com 

ninguém da Prefeitura, eu fiquei sabendo no dia 13 de dezembro que era a Prefeitura 

que estava desapropriando, até então, não sei se ele não falou. Fui consultado em 

outubro, mais ou menos, se eu venderia. Eu falei "vendo, só que eu tenho um 

problema: o imóvel está alugado e é você quem é o administrador do imóvel". Ele 

falou: "não, isso eu já conversei com o Cláudio, não tem problema nenhum", mas ele 

não falou, talvez de medo, que eu procurasse alguém da prefeitura. Eu não tive contato 

com nenhuma pessoa da prefeitura sobre esse assunto. Palavra yeré_qqqr r.~!9_tqr: Mais 

uma, só uma dúvida: Quando que o senhor ... chegou a informação para o senhor, sobre a 

possibilidade de aquisição desse imóvel pelo poder público? Ele me falou que existiu ... 

existia o interesse, não desapropriação, o interesse de o poder público em adquirir o 

imóvel. Quando que foi isso? Outubro, novembro ... não posso te precisar. A única coisa 

que eu posso precisar é o dia que eu e minha mulher assinamos a carta. Em outubro e 

novembro que o .... a Top Imobiliária, é, o Paulo Kazuo .... Comunicou que poderia, se eu 

teria interesse, qual era o preço, eu dei o preço, cinco milhões e meio e falei a ele que 

tem um agravante: o imóvel está alugado, se eu não me engano, até dezembro, agosto, 

até agosto de 2022. Mas antes disso, então, não estava à venda nem na Top Imobiliária? 

Nenhum lugar, eu não podia colocar à venda com um inquilino, certo? É um inquilino 

complexo, ele tem todo o estoque do supermercado dele no .... no .... eu ia ter que pagar 

uma multa muito grande, então, não estava à venda o terreno. Então, o Paulo Kazuo não 

poderia oferecer para venda? Ele poderia porque ele administra o imóvel, ele administra 
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o imóvel, tenho o contrato aqui. Ele administrando o imóvel e é fácil de provar a 

legalidade do documento, que ele recebia uma porcentagem sobre o aluguel e era ele 

que me pagava. Então, evidentemente que ele tinha contato com o Cláudio, que é o 

proprietário do Panelão, e ele conversou com o Cláudio, o Cláudio, se não me engano, 

construiu outro barracão, não sei, ele falou "não, para mim não tem problema, pode 

vender". "Você tem interesse, Cláudio?". "Não, não tenho, ainda mais agora 

desapropriando, numa desapropriação", porque Paulinho sabia. Eu não conversei com 

o Cláudio, quem fez toda a conversa foi o Paulinho. Eu falei "está acertado com o 

Cláudio?" "Posso vender?". "Pode!". Aí ele chegou com a carta, falou para mim: 

"infelizmente, não aceitaram o preço que você pediu ... o preço é quatro e novecentos, 

você aceita?". Eu falei "agora, Paulinho, não tem mais jeito. Ou eu aceito ou vou ficar 

brigando 10 anos". Essa foi a conversa, conversei duas vezes com o Paulinho, duas. O 

dia que ele veio perguntar se eu venderia, a princípio era venda, depois passou para 

desapropriação amigável e.... posso deixar até ... arrumar... eu não trouxe cópia da 

carta, mas eu posso deixar uma cópia com vocês da carta que eu e minha mulher 

assinamos. E nessa primeira conversa que o senhor teve então, em outubro, foi quando o 

senhor passou o valor que poderia ser negociado ... Cinco milhões e meio, à vista. Palavra 

ve~~.açtqr Sé:rg]q ,É\r:t,tQ-:j: Só uma dúvida: questão do sobrenome, né? O senhor tem algum 

parentesco ou laço de amizade com Valmir Henrique Vitorelli Braga? Eu vou falar o nome 

de um Valmir aqui, é Valmir Petenucci, esse Valmir eu não conheço. Assim, de nome 

não conheço. Se puser ele aqui na minha frente, pode ser. Ele é o cunhado da prefeita 

Suellen Rosim. Nunca vi na minha vida. Não? Não! A prefeita, eu tive duas vezes com a 

prefeita. As duas vezes que tive, foi uma vez que ela estava visitando o jornal e eu fui ... 

não sabia que ela estava lá e a cumprimentei. A segunda vez foi quando a gente fez 

aquela festa aqui na Praça da Matriz, da distribuição lá de presentes no Natal. Só, só 

encontrei a prefeita duas vezes. Na prefeitura, depois que ela assumiu, eu nunca fui. 

Minto, minto ... na Prefeitura eu fui para assinar a venda do terreno, só, e nem para 

receber o cheque eu fui na Prefeitura, eu fui na Secretaria das Finanças, ali na Araújo 

Leite. Tudo bem, como tinha o sobrenome. É bom tirar a dúvida né .... Lógico! Tenho só um 

sobrinho que é Valmir, mas ele é Petenucci. E esse que você falando que era ... o que 

que é que da prefeita? É cunhado. Não ... Pergunta do DoüiotMa,ei;;p's -~ios: Senhor Érico, 

boa tarde! O senhor mencionou que não tinha intenção de vender o imóvel. É, a locação não 

impede a venda, né, desde que o adquirente aceite e pretenda dar continuidade na locação. 

Mas, eu ia fazer uma pergunta para o senhor no seguinte sentido: alguma vez o locatário 
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demostrou interesse em comprar esse imóvel do senhor, embora o senhor tenha falado que 

ele construiu um outro, tal. ... Tentei! Chegou a fazer alguma proposta? Não, tentei, mas ele 

não tinha interesse. Nem chegou a fazer proposta? Não .... Nem fez proposta. Aí, e a última 

que eu ia perguntar para o senhor é o seguinte: por acaso, o poder público municipal 

procurou algum outro imóvel do senhor para poder adquirir? Não, nunca tive contato com ... 

nunca vendi nada para a prefeitura, raramente eu vou lá. Nem através da Top? Teria 

algum outro imóvel que você possa ter? Não, não, nenhum imóvel. E esse terreno é o 

único terreno, é o único imóvel que a Top administra. Nós não temos, a ... a ... a 

finalidade nossa em adquirir imóveis é para construir, não é para ... eu tenho, devo ter 3, 

4 imóveis alugados que a gente faz negociações e às vezes tenho inquilino que a gente 

respeita o contrato daquele inquilino que é uma negociação de algum imóvel que dá 

como entrada, principalmente os prédios feitos pela Prata, a gente dá preferência e 

recebe esses imóveis como parte de pagamento. E embora o senhor falou que não tenha 

autorizado a Moraes a divulgar a venda do imóvel do senhor, a Top, o representante da Top, 

nunca perguntou para o senhor "olha, estou vendendo por 'x', lá está anunciado por 'y', o 

senhor autorizou, não autorizou, é esse mesmo valor, não é?" Alguma coisa nesse sentido? 

Não, ele só omitiu quem era o poder público, se era estadual, federal ou municipal. Ele 

não me falou que era prefeitura, talvez para ... eu não vou falar desconfiança ... de eu 

procurar diretamente a prefeitura, eu não sabia que ia ser desapropriação, eu fiquei 

sabendo da do interesse da Prefeitura na data de dezembro, que eu falo, citei agora. Foi 

ali que eu sabia que eu fiquei sabendo que era prefeitura e ele até estava justificando 

que era quatro milhões e novecentos, se eu aceitaria. Eu falei: "Olha, Paulo, como é 

uma desapropriação amigável, eu tenho interesse de vender", agora minha 

preocupação sempre foi o Cláudio, do Panelão, porque ele tinha todo o depósito dele 

ali dentro, certo, tem que mudar tudo aquilo de uma hora para outra, é meio complexo, 

então, eu sempre respeitei meus inquilinos. É, desculpa senhor Érico, eu perguntei para o 

senhor o seguinte: é, se a Top Imóveis, quando chegou a conversar com o senhor a respeito 

do valor anunciado por outra imobiliária, que o senhor não tinha autorizado, alguma coisa 

nesse sentido ... Não ... nesse período da negociação, é, não, mas isso foi bem antes, que 

este móvel estava no site da ... ele estava preocupado com ... ele estava preocupado 

com o Panelão. Eu falei: "não, não está à venda, pode falar para o pessoal do Panelão 

ficar tranquilo" e liguei para o Moraes e falei: "Ô Moraes, tira do site ... " não sei se ele 

tirou, se ele não tirou, é .... na época. "Não quero, não estou, não está à venda, está 

alugado, não posso vender". Só fiz um negócio porque o administrador do imóvel era o 
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Paulinho ... a Top, senão eu não faria o negócio. Palavra !Í~réíad.qr Lp,.sila: Então, senhor 

Érico, a pergunta que eu teria era exatamente essa que o Borgo já fez, o vereador relator, em 

relação autorização da Moraes ou não, o senhor disse que não tem, não deu nenhuma 

autorização a Moraes Imobiliária, eu acho que seria isso, até porque era essa informação que 

nós tínhamos ... é ouvido do senhor André, que veio até essa casa aqui falar comigo e com o 

relator, dizendo que eles tinham a possibilidade de vender por esse quatro milhões e 

setecentos, era essa a nossa principal dúvida. Então, eu vou devolver a palavra ao senhor, 

para o senhor fazer suas considerações finais, enfim, se tiver mais algum esclarecimento e a 

gente vai finalizando por aqui. Eu chamei o Moraes, né, quero fazer essa consideração, 

para me dar uma explicação disso daí ... e ele falou "não". Essas foram as palavras 

dele, eu não tenho como provar, ele falou assim: "não é essa proposta, isso que estava 

no site, era referente à venda", porque aquele imóvel estava alugado para o Banco do 

Brasil, quando o Banco do Brasil saiu de lá, o Milton, Nilson ... Milton Simão, acho que é 

o Milton mesmo, é o mais novo dos Simões lá. Pelo menos, o Clóvis que já faleceu, e 

ele é o mais novo. O Nilson e o Milton, é, isso mesmo, é. Essa era da época de quando 

o proprietário era o Simão, falei "bom, mas nunca coloquei a venda o imóvel, depois 

que eu aluguei, né, não é que colocar à venda, estava à venda, eu queria, eu tinha dó de 

demolir o prédio, vamos falar a verdade, é um prédio bom, muito bem feito, eu tinha dó 

de demolir para fazer alguma coisa e não era o meu segmento, então eu estava aberto à 

venda, entre aspas, eu tinha que respeitar meu inquilino. A coisa andou porque ele 

tinha acesso ao inquilino e tinha acesso e veio foi conversar comigo, é o único imóvel 

que ele administra, só para esclarecer! Se quiser algum documento, eu tenho aqui à 
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