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ESTADO DE SÃO PAULO 

ATA Nº 03 DA 1 ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO 
REALIZADA NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2019. Aos vinte e oito dias do mês 
de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, nesta cidade de Assis, Estado de São 
Paulo, nas dependências da Câmara Municipal de Assis, na Rua José Bonifácio, nº 
1001, às 15h00min, reuniu-se a Comissão de Meio Ambiente, Infraestrutura e 
Desenvolvimento, com o Gerente do SEST/SENAT, Senhor Leonardo Mazarin Neto, 
convidado por meio do Ofício nº 120/2019 - CMID, para discutir assuntos 
relacionados ao Projeto de Lei nº 06/2019, que "dá nova redação ao artigo 4° da Lei nº 
5.576 de 28 de setembro de 2011 e suas alterações, que dispõe sobre doação de uma 
área localizada na Av. Perimetral ao SEST/SENAT e dá outras providências" . 
Estavam presentes os membros João da Silva Filho - Timba, Presidente, Reinaldo 
Anacleto, Vice-Presidente, e Carlos Alberto Binato, Secretário. Participou, também, 
dessa reunião o Senhor João Primo Minari Junior, jurídico do SEST/SENAT. O 
Presidente da Comissão iniciou a reunião expondo a situação da obra do 
SEST/SENAT no município de Assis e que a população está cobrando os vereadores 
quanto a isso. O Vereador Carlos perguntou qual o estágio da obra. Observou que, 
conforme a exposição de motivos do projeto, já foram autorizadas cinco prorrogações, 
essa seria a sexta. Mencionou todas as leis e a solicitação do Senhor Leonardo, 
anexadas no projeto. Questionou, ainda, se haverá recursos para continuar a obra. O 
Senhor Leonardo respondeu que todos os fatos que impediram a continuação da obra 
são alheios a sua vontade e que o SEST/SENAT tem recursos financeiros para a 
execução da mesma. Citou que são trinta e quatro obras de novas unidades do 
SEST/SENAT no Brasil. Eles pleiteiam não precisar realizar nova licitação para essa 
obra, o que atrasaria mais o seu término. Além disso, explicou que a empresa que 
estava realizando a obra quebrou. O SEST/SENAT, através da Diretoria Executiva, 
conseguiu os recursos para continuar a obra. Afirmou que a unidade de Nova 
Alexandria será fechada e que será inaugurada a nova unidade em Assis. Informou, 
também, que essa obra é a que está tendo mais dificuldades, por conta das empresas 
que ganharam a licitação. Mencionou que o SEST/SENAT tem recursos, o problema é 
a falta de recursos das construtoras contratadas. Todas as ações do SEST/SENAT são 
pautadas de acordo com as orientações do Tribunal de Contas. Afirmou que as ações 
trabalhistas provenientes das dificuldades com as construtoras estão seguindo o trâmite 
legal. O vereador Carlos questionou quantas construtoras trabalharam na obra até o 
momento? O Senhor Leonardo respondeu que, com a que está atuando agora, foram 
duas construtoras. Ressaltou que as obras começaram em 28 de março de 2016 e que a 
primeira empresa deixou passivos trabalhistas e, ainda, processou o SEST/SENAT 
para receber por algo que não executou, o que justificaria a apreensão em realizar uma 
nova licitação. O vereador Timba salientou que se existisse divulgação das atividades 
do SEST/SENAT, as coisas ficariam mais fáceis, deve haver comunicação com a 
população. Leonardo esclareceu que todo o mobiliário da obra já está licitado e outros 
serviços também, como telefonia e internet, e que a data de prorrogação contempla a 
inauguração da unidade do SEST/SENAT em Assis. Timba perguntou qual o valor 
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44 final da obra. Leonardo relatou que o valor final da obra é de, aproximadamente, R$ 
45 20.000.000,00 (vinte milhões de reais). O gerente e o jurídico do SEST/SENAT 
46 afirmaram que será averiguado o quanto já foi gasto na obra e encaminharão a resposta 
47 à Comissão. Timba questionou como ficará o esgoto do local e a resposta, também, 
48 será encaminhada à Comissão após o levantamento de informações. Outra questão 
49 levantada pelos vereadores foi em relação à caixa d'água, a qual, segundo Leonardo, 
50 será restaurada e devolvida à Prefeitura, sendo que há uma caixa independente do 
51 SEST/SENAT. Não havendo mais nada a ser discutido, foi encerrada a presente 
52 reunião às 15h56min, que foi gravada em mídia, com registro audiovisual , e eu, 
53 Natalia Domingos Pelissari, Secretária da Ata, lavrei a presente, que, uma vez 
54 conferida pelos membros da Comissão, vai por ele inada. 
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