
CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
ESTADO DE MAT0 GROSSO

icAR0 FRANCI0 SEVERO

PARECER N° 003/2019

Ao:   Projeto   de   Lei   n.   053/2019   de   autoria   do   Poder

Executivo.

I - RELAT6RIO

No   dia  27   de  agosto  de  2019,  os  membros  da  Comissao  de  Justiga  e  Redagao,

reuniram-se nas dependencias da Camara Municipal para analisar e exarar parecer ao Projeto de Lei n.

053/2019  de  autoria  do  Poder  Executivo.  Divergindo  dos  demais  membros  da  Comissao,  passo  a

emitir parecer individual.

i o Relat6rio.

11 . VOTO

Meu  voto  6  contrdrio  ao  Projeto  de  Lei  n.  053/2019  de  autoria do  Poder Executivo,

pelos motivos que passo a explanar.

0  Projeto  de  Lei  n.  053/2019  foi  elaborado  pelo  Poder  Executivo,  dispondo  sobre  o

desmembramento, desafetacao  e aliemcao do  im6ve[  pdblico denominado  de R-27/A,  com  area

de  95.716,09m2,  registrado  na  matricula  n.  29.767  do  Cart6rio   1°  Oficio  de  Registro  de  lm6veis,

Titulos e Documentos de Sinop -MT.

Quanto    ao    desmembramento,    o   projeto    preve    que    originara   uma   area   de

33.720,00m2, o qual sera objeto de aliena9ao por meio de permuta, conforme croqui la apensado.

Essa   drea   desmembrada   sera  alienada  mediante   permuta   por   meio   de   processo

licitat6rio, prevendo que,  obrigatoriamente, o vencedor do certamente deverd construir nessa area urn

empreendimento   comercial   no  valor  minimo  de   R$   50  milh6es   referentes
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equipamentos  para  regular  funcionamento  e,  em  contrapartida,  edificar  uma  nova  arena  esportiva

(esfadio municipal) em uma area a ser indicada pelo Poder Executivo futuramente.

Quarto  a  area remanescente,  a previsao  6  que  seja  feito  o  parcelamento  e  alienagao

dos im6veis, mediante licitapao.

Inicialmente,  destaco  urn  dos  principais  fatores  para  n5o  concordar  com  o  projeto

apresentado:  o  Poder Executivo  nao justificou  satisfatoriamente  o  interesse  pdblico  com  a venda do

estadio municipal.

Na audiencia pdblica realizada em 26 de setembro de 2019, o Secretdrio de Finangas e

Orgamento, Ast6rio Gomes, confirmou que ate meados de setembro de 2018 o Poder Executivo jamais

cogitou  a  venda  do  estadio  municipal  e  que  o  interesse  s6  surgiu  quando  a  Succespar  Real  Estate

Desenvolvimento Imobilidrio fez a oferta da permuta da area.

Ainda que  o  esfadio  nfro  esteja em  6timo  estado  de  conservapao,  aquele  espapo  vein

oferecendo  a populapao de  Sinop, nao apenas aos moradores dos  bairros vizinhos, uma area de  lazer

com quadras de areia, pista de caminhada, academia ao ar livre, parquinho para as crian9as e, tambem,

sediando jogos  dos  torneios  que  o  Sinop  Futebol  Clube  faz  parte,  como  tamb6m, jogos  de  futebol

americano  sediados  pelos  times  locals,  como  por  exemplo,  o  Sinop  Coyotes,  tanto  na  modalidade

masculina quanto feminina.

De  outro  modo,   na  Mensagem  ao  Projeto  o  Poder  Executivo  indica  que  haverd
``gerapao  de  postos  trabalhaveis,  direta  e  indiretamente,  o  fomento  do  mercado  de  trabalho  e  o

aquecimento   da   economia   local   (...),   arrecadapao   tributdria,   regula9ao   do   mercado   distribuidor,

equalizacao das demandas e justa competitividade". Contudo, n5o apresenta nenhum estudo a respeito

da efetiva concretizacao dessas suposi96es, o que toma fragil a justificapao de interesse phblico.

Muitas  empresas ja  sediadas  em  Sinop,  de  porte  muito  menor,  sao  capazes  de  gerar

quase  150 postos de trabalho e aquecem a economia local.

Dizer de forma abstrata que a venda do estadio gerara postos de trabalho e arrecadagao

tribufaria,  sem  demonstrar uma  estimativa plausivel,  n5o  e capaz  de  dizer que  houve justifica9ao  de

interesse ptiblico para efetivar o desmembramento, desafetacao e a]ienacao do im6vel ptiblico que

abriga o atual estadio municipal.

Na  audiencia  pdblica  de  26  de  setembro  de  2019  o  Secretirio  de  Finan9as,  Ast6rio

Gomes,  tamb6m  disse  que  ha  uma  analise  intema  no  Poder  Executivo  de  que,  posteriormente,  a

administragao da nova arena esportiva seja ofertada a alguma empresa que tenha
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fomentar o espapo, ja que, confessa, a Prefeitura Municipal nao ten receita capaz de arcar com esses

custos  mensais,  explicando,  inclusive,  que  esse  6  urn  dos  motivos  de  o  atual  estadio  precisar  de

reforma,

Se ha a possibilidade e a inten9ao de privatizar a gestao da nova arena esportiva com o

objetivo de mant6-1a sem  recursos pr6prios,  nao ha razao para o Poder Executivo dispender tempo e

dinheiro  em  todos  esses  tramites  para,  depois,  apenas  entregar  a  uma  empresa  privada  para  obter

lucros.

Outro motivo para o voto contrino ten razao na ausencia de  local especifico para a

construoao da nova arena, que no artigo 4°, inciso 11, do Projeto de Lei n. 053/2019 disp6e apenas que
"(...), em area a ser indicada pelo Poder Executivo".

N6s  Vereadores,  como  representantes  do  povo,  nao  podemos  aprovar  que  o  atual

estadio  seja trocado  por algo  subjetivo:  nao ha urn projeto arquitet6nico,  nem  uma area estabelecida

para a sua nova edificacao. Assim, o que se ten ate o momento 6 apenas que havefa a demolicao do

atuaL estadio e a constru9ao de urn empreendimento comercial.

0 povo nao tern nenhuma garantia de como e onde sera esse novo estndio, nao sabe se

a empresa vencedora 6  licita e capaz de edificar uma nova arena e,  menos ainda,  se esse novo espapo

contemplard outros tipos de lazer, ja que tudo que tern no projeto 6 o basico de qualquer esfadio, nada

mais.

Destaca-se que o Poder Pdblico Municipal 6 quem  tern, ou deveria ter, conhecimento

das demandas locais, tanto quanto ao lazer quanto ao esporte. Ele sabe quais esportes sao comumente

praticados  na  regiao  e,  por  isso,  deveria  exigir  o  minimo  de  infraestrutura  focada  nesse  tipo  de

demanda. Nesse sentido, deixar para que a empresa vencedora do certame, que pode nao ser da regiao

e nao conhecer essas demandas, construa uma nova arena, pode nao atender aos anseios da sociedade

sinopense.

Ademais, no art.  50,  § 1° prev6 que o Estudo Pr6vio de Impacto de Vizinhanga -EIV e

o Relat6rio de Impacto de Vizinhanga - RIV deverao ser apresentados pelo vencedor do certame, com

relapao aos dois empreendimentos previstos.

Ocorre que  o EIV e o  RIV  sao, justamente,  para saber se  6 viavel  a retirada daquela

area  de  lazer  e  a  implanta95o  do  empreendimento  comercial,  ben  como  o  loteamento  da  area
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0 Projeto de Lei fl§Q preve,  entfro,  o que  ocorreria caso esse estudo seja negativo, ja

que 6 fundamental para o prosseguimento do trinite.

Nao  duvidando  da  idoneidade  da  futura  empresa  vencedora  do  certame,  mas  n5o

pe)demos   deixar  de   pontuar  que  5,   no   minimo,   estranho  a  empresa  diretamente   interessada  na

erfetivagao  das  obras  ser a mesma responsavel  pela realiza9fro  e/ou  contratagfro  do  Estudo  Pr6vio  de

Impacto de Vizinhanqu - EIV e o Relat6rio de lmpacto de Vizinhanca - RIV.

Uma  das  maiores  queixas  da  populapao  quanto  a  venda  da  area  do  atual  estedio

municipal  6  que  nao  ha  urn  prQjeto  arquitet6nico  delineado  pelo  Poder  Executivo  que  exige  que  a

empresa vencedora do certame edifique. " urn memorial descritivo do que deve ter no novo estddio,

mas al6m de nao contemplar areas de lazer e outras modalidades esportivas (atletismo, v61ei de praia),

tamb6m  nfo  descreve  com  detalhes  as  metragens,  qunlidade  dos  materiais,  quantidade  de  salas,

banheiros, vestiarios, dentre outros.

Mais uma vez, como vereador, nao vejo viabilidade em coneordar que algo concreto,

que ja e utilizado pela populagao, seja trocado por uma suposta arena esportiva em uma suposta area

que futuramente serao definidas pelo Poder Executivo e a empresa vencedora do certame.

Ainda  no  tocante  ao  prQjeto  arquitetonico,  o  Poder  Executivo  poderia  ter  realizado

uma  licitapao  pela modalidade  Coneurso,  conforme  previsto  na  Lei  n.  8.666/93,  para  elaboracao  do

prQjeto da nova arena, podendo prestigiar, inclusive, profissionais locais. E, posteriormente,  licitar por

meio de pemuta, a obra desse determinado prQjeto, tendo a empresa interessada cichcia de todas as

particularidades da nova arena desde o inicio do certame.

No formato atual, o Projeto de Lei n.  053reol9 prev6 que a empresa interessada dove

apresentar  o  projeto  da  nova  arena  (do  qual  nao  sabe  nem  a  metragem  do  novo  espago  para  sua

construgao)   e   executa-la,   baseando-se,   principalmente,   no   valor   de   R$   26,7   milh6es   e   n5o   na

qualidade, metragem e qualidade da obra.

Outro ponto questionavel do Projeto de Lei n. 053#019 refere-se ao tempo estipulado

para a entrega  da nova arena esportiva:  240  (duzentos  e  quarenta)  dias  trabalhfveis,  a contar  da

emissao do AAlvari de Construcao", ou seja, nao  se estipula urn tempo limite para a elaboraga.o do

prQjeto e suas possiveis alterap6es determinadas pelo PRODEURBS e para a confecgao e apresentagao

de Estudo Pievio de Impacto de Vizinhanga - EIV e o Relat6rio de Impacto de Vizinhanca - RIV.

0 prQjeto deveria, no minimo, definir o que se entende por "dias trabalhaveis" e como

sera  feita  essa  apurapao,  ainda  mais  sabendo  que  na  nossa  regiao  ha  periodos  em  que
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perduram por semanas. Desse modo, sabe-se, desde logo, que a obra nao sera concluida nesse periodo

previamente estipulado.

Assim,  manifesto-me  contrdrio  ao  Projeto  de  Lei  n.  053/2019  de  autoria  do  Poder

Executivo.

i 0 PARECER.

CAMARA MUNICIPAL DE SINOP

ESTAD0 DH MATO GROSS0

Em 27 de setembro de 2019.

Vereador
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