sábado, 24 de agosto de 2019
DESPACHO:À vista dos elementos constantes nestes autos,
em especial a manifestação da ATAJ desta Pasta às fls. retro,
RECEBO a Defesa Prévia oposta pela empresa EGUS CONSULT
ENGENHARIA E PROJETOS LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº
05.796.227/0001-05 às fls. 555/569, e CONHEÇO seu conteúdo,
por tempestiva, bem assim por estarem presentes as condições
de admissibilidade; porém, no MÉRITO, REJEITO os argumentos,
NEGO-LHE provimento. Por conseguinte, APLICO a pena de
multa no total de R$7.017,55, já descriminada nestes autos, por
infrações ao contrato nº 109/SIURB/14.
A seguir, notifique-se por ofício o interessado, no endereço
de fls. 630, para pagamento ou apresentação de recurso no
prazo recursal de 5(cinco) dias úteis.

6022.2017/0001230-0
Int.: Consórcio Lopes Kalil / VPP Engenharia
Ass.: Suspensão Contratual - Contrato nº 012/SIURB/16
– Elaboração do projeto executivo e execução das obras complementares dos Corpos Artísticos e Praça junto à Rua Formosa
- Complexo Praça das Artes.
DESPACHO: I - À vista dos elementos constantes no
presente e em especial da empresa SP-OBRAS/GCF/NGEC
(019927088) e da ATAJ desta Pasta (020160168), que acolho
e adoto como razão de decidir, e pela competência a mim
delegada na Portaria nº 002/SMSO.G/2017, AUTORIZO a suspensão do prazo de execução do Contrato nº 012/SIURB/16,
celebrado com o CONSÓRCIO LOPES KALIL - VPP Engenharia,
constituído pelas empresas Lopes Kalil Engenharia e Comércio
Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 60.403.235/0001-56 e
empresa VPP ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o
nº 04.860.624/0001-30, para a Elaboração do projeto executivo
e execução das obras complementares dos Corpos Artísticos
e Praça junto à Rua Formosa - Complexo Praça das Artes,
suspensão essa, por mais 120 (cento e vinte) dias corridos, com
vigência até 27/11/2019.

DIVISÃO TÉCNICA DE LICITAÇÕES – SIURB.
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATADA – CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA.
CONTRATO Nº - 087/SIURB/19
VALOR – R$ 1.005.335,03.
PROCESSO Nº: 6022.2019/0001600-8.
MODALIDADE: CONTRATAÇÃO DIRETA POR DISPENSA DE
LICITAÇÃO - REGIME EMERGENCIAL
OBJETO: EXECUÇÃO EM CARATER EMERGENCIAL PARA
ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL E OBRA DE RECUPERAÇÃO DO PONTILHÃO ITAIM PAULISTA.
PRAZO – O prazo para execução das obras é de 180 dias
corridos, contados da emissão da Ordem de início expedida
pela PMSP.
Reajuste – Conforme Cláusula Sétima do Contrato.

DIVISÃO TÉCNICA DE LICITAÇÕES – SIURB.
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATADA – OLIPOL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA - EPP.
CONTRATO Nº - 088/SIURB/19
VALOR – R$ 7.359.812,96.
PROCESSO Nº: 6022.2019/0001822-1.
MODALIDADE: CONTRATAÇÃO DIRETA POR DISPENSA DE
LICITAÇÃO - REGIME EMERGENCIAL
OBJETO: CONTRATAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL
PARA RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL / DRENAGEM DE RECUPERAÇÃO DE TRECHO DE TÚNEL SOB A CPTM DA GALERIA DO
CÓRREGO TIQUATIRA.
PRAZO – O prazo para execução das obras é de 180 dias
corridos, contados da emissão da Ordem de início expedida
pela PMSP.
Reajuste – Conforme Cláusula Sétima do Contrato.

SEÇÃO ADMINISTRATIVA – SMSO-G. 201.
EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO.
PROCESSO: 6018.2017/0011217-6.
ADITAMENTO: 001/059/SIURB/18/2019.
CONTRATO ADITADO: 059/SIURB/18
CONTRATADA – PLANAL ENGENHARIA LTDA.
OBJETO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS PARA ELABORAÇÃO EXECUTIVO DE ARQUITETURA, ESTRUTURA, ELÉTRICA, HIDRÁULICA E AR CONDICIONADO PARA O CER
CARRÃO, SITUADO NA RUA LUIS PINTO, 686/696/706 - PR/ AF.
OBJETO DO ADITAMENTO - DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO
CONTRATUAL - Prorrogação do prazo contratual por 90 dias, a
contar de 11 de agosto de 2019.

CÂMARA MUNICIPAL
COMISSÃO DE JULGAMENTO DE
LICITAÇÕES
COMISSÃO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÕES
DECISÕES DA MESA DIRETORA
DECISÃO DE MESA nº 4320/2019
PROCESSO CMSP nº 572/2018
"À vista das informações processadas nos presentes autos,
a MESA DECIDE:
1 - HOMOLOGAR o PREGÃO ELETRÔNICO nº 26/2019,
tendo como objeto a locação de veículos híbridos e elétricos
para a Câmara Municipal de São Paulo, por 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo
de Referência - Especificações Técnicas, parte integrante do
Edital do mencionado pregão, que teve como vencedora a
empresa COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, CNPJ nº
77.637.684/0001-61, e
2 - AUTORIZAR a emissão da nota de empenho, após verificação da regularidade da empresa nos órgãos competentes,
assim como devolver as vias do Termo de Contrato devidamente assinadas."

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
GABINETE DO PRESIDENTE
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO
CO-04.08/19
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 08.001/19
FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 30, INCISO I, DA LEI FEDERAL Nº 13.303/2016.
CONTRATANTE: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
– PRODAM-SP S/A.
CONTRATADA: TOTVS S.A.
CNPJ Nº 53.113.791/0001-22
PARECER JURÍDICO GJU-122/2019
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO
ESPECIALIZADO PRIME E MANUTENÇÃO DOS PRODUTOS ERP
PROTHEUS/BUSINNES INTELIGENCE (BI ANALYTICS) TOTVS.
VALOR: O VALOR TOTAL DO PRESENTE CONTRATO É DE
R$ 1.183.745,52 (UM MILHÃO, CENTO E OITENTA E TRÊS MIL,
SETECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E
DOIS CENTAVOS).
VIGÊNCIA: O CONTRATO TERÁ VIGÊNCIA DE 36 (TRINTA E
SEIS) MESES, CONTADOS DA DATA DE SUA ASSINATURA.
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SÃO PAULO OBRAS
GABINETE DO PRESIDENTE
CONCORRÊNCIA Nº 171180120 - PROCESSO
Nº 171180120
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO
DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A ELABORAÇÃO
DE PROJETO EXECUTIVO E ESTUDOS AMBIENTAIS DA
CICLOPASSARELA BERNARDO GOLDFARB – PINHEIROS/
BUTANTÃ.
DESPACHO
I - A vista do contido no Processo nº 171180120, em especial da manifestação das áreas técnicas competentes e da Comissão Permanente de Licitações, cuja fundamentação acolho,
recebo por tempestivo os recursos administrativos interpostos
e as impugnações apresentadas e, no mérito, DECIDO PELO:
(i)PROVIMENTO PARCIAL do recurso administrativo interposto pelo CONSÓRCIO CICLOPINHEIROS FARES-AMBIENTE
BRASIL para o fim de revisar sua Nota N1+N2, que passa
de 38,31pts para 38,74pts, mantendo-se a Nota N3+N4 de
46,00pts e, pelo PROVIMENTO PARCIAL do recurso administrativo interposto pela empresa TCRE ENGENHARIA LTDA para
o fim de revisar sua Nota N3+N4, que passa de 44,50pts para
46,50pts, mantendo-se a Nota N1+N2 de 36,80pts;
(ii)NÃO PROVIMENTO às impugnações apresentadas pelo
Consórcio Ciclopinheiros Fares-Ambiente Brasil e pela empresa
TCRE Engenharia Ltda.
PRESIDENTE DA SPOBRAS
COMUNICADO
A SPObras comunica que fica designada a data de
27/08/2019 às 09h30min para realização da sessão pública de
abertura dos envelopes nº 2 – Propostas Comerciais, que será
realizada na sala de reunião do 21º andar do Edifício sede da
SPObras, sito à Av. São João, 473.

SÃO PAULO TURISMO
GABINETE DO PRESIDENTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO DTU
Nº 004/19, PARA CESSÃO DE USO DE ÁREA
LOCALIZADA ENTRE OS SETORES "I" E "J" DO
POLO CULTURAL E ESPORTIVO GRANDE OTELO
(SAMBÓDROMO), PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL DA ATIVIDADE DE CAMAROTE DURANTE A
REALIZAÇÃO DO CARNAVAL NOS EXERCÍCIOS
DE 2022, 2023 E 2024.
COMUNICADO DE DIVULGAÇÃO DE RESULTADO
A SÃO PAULO TURISMO S/A torna público que, em 19 de
agosto de 2019, o Diretor de Marketing e Vendas da São Paulo
Turismo S/A, acatando a decisão da Comissão Especial para
Análise das Propostas de Exploração do Camarote Corporativo
do Polo Cultural e Esportivo Grande Otelo para o Carnaval
2022, 2023 e 2024, HOMOLOGOU o CHAMAMENTO PÚBLICO
DTU Nº 004/19 e AUTORIZOU a CONTRATAÇÃO da única empresa participante, devidamente habilitada, por ter cumprido o
exigido no edital, Sukses Eventos Ltda., CNPJ 20.183.619/000196, que ofertou proposta no valor R$ 525.000,00 (quinhentos e
vinte e cinco mil reais) por ano e total de R$ 1.575.000,00 (um
milhão e quinhentos e setenta e cinco mil reais) para os anos
de 2022, 2023 e 2024, e fica, nos termos do item 2.6 do Edital,
automaticamente CONVOCADA a comparecer à sede da São
Paulo Turismo S/A, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da
data desta publicação, para assinar o contrato e pagar o sinal
referente a todos os anos.

TURISMO
GABINETE DO SECRETÁRIO
PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO - EXTRATO TERMO DE CONTRATO DE CESSÃO DE USO A TÍTULO
ONEROSO DO AUTÓDROMO MUNICIPAL “JOSÉ
CARLOS PACE” – SÃO PAULO/SP
PROCESSO SEI: 6076.2019/0000453-5
CONTRATO AI: 070/2019
CEDENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO –
Secretaria Municipal de Turismo.
CESSIONÁRIA: CEPA CENTRO DE TREINAMENTO LTDA.
TERMO DE CONTRATO DE CESSÃO DE USO ONEROSO
DO AUTÓDROMO MUNICIPAL “JOSÉ CARLOS PACE” – SÃO
PAULO/SP.
OBJETO: Regular a cessão temporária de uso das dependências do Autódromo Municipal “José Carlos Pace”, denominado somente “Autódromo” ou “Autódromo de Interlagos”,
com o fim exclusivo de a Cessionária realizar o evento “AULA
DE DIREÇÃO DEFENSIVA - CEPA”.
Data: 16/08/2019
Valor Total: R$ 4.372,00
Por ser o Autódromo um equipamento público, vinculado
a Prefeitura do Município de São Paulo, sob a administração da Secretaria Municipal de Turismo conforme Decreto
n°58.381/2018, a cessão dar-se-á em caráter precário, podendo
a Cedente exigir imediata devolução do imóvel em caso de
interesse público devidamente justificado, sem nenhum direito
à retenção ou indenização, salvo a devolução dos valores pagos
pelo objeto não executado do contrato.
a)IVAN TEIXEIRA DA COSTA BUDINSKI, Chefe de Gabinete,
SMTUR. (Cedente)
a)VINICIUS ABREU LIMA, Diretor de Gestão do Autódromo
de Interlagos, SMTUR.
b)ROSINA MARIA CAMMAROTA, Diretora Presidente da
empresa CEPA CENTRO DE TREINAMENTO LTDA.
ASSINADO EM: 30/07/2019
CNPJ: 03.349.658/0001-00

CÂMARA MUNICIPAL
Presidente: Eduardo Tuma

GABINETE DO PRESIDENTE
CÂMARA MUNICIPAL
SECRETARIA GERAL PARLAMENTAR
SECRETARIA DE REGISTRO PARLAMENTAR E
REVISÃO - SGP-4
191ª SESSÃO ORDINÁRIA
07/08/2019
- Presidência do Sr. Eduardo Tuma.
- Secretaria do Sr. Reis.
- À hora regimental, com o Sr. Eduardo Tuma na presidência, feita a chamada, verifica-se haver número legal. Estiveram
presentes durante a sessão os Srs. Adilson Amadeu, Adriana
Ramalho, Alessandro Guedes, Alfredinho, André Santos, Antonio
Donato, Arselino Tatto, Atílio Francisco, Aurélio Nomura, Beto do

Social, Caio Miranda Carneiro, Camilo Cristófaro, Celso Giannazi, Celso Jatene, Claudinho de Souza, Claudio Fonseca, Dalton
Silvano, Edir Sales, Eduardo Matarazzo Suplicy, Eliseu Gabriel,
Fabio Riva, Fernando Holiday, George Hato, Gilberto Nascimento, Gilberto Natalini, Gilson Barreto, Isac Felix, Jair Tatto, Janaína
Lima, Jonas Camisa Nova, José Police Neto, Juliana Cardoso,
Mario Covas Neto, Milton Ferreira, Milton Leite, Noemi Nonato,
Ota, Patrícia Bezerra, Paulo Frange, Quito Formiga, Reis, Ricardo
Nunes, Ricardo Teixeira, Rinaldi Digilio, Rodrigo Goulart, Rute
Costa, Sandra Tadeu, Senival Moura, Soninha Francine, Souza
Santos, Toninho Paiva, Xexéu Tripoli e Zé Turin. O Sr. Toninho
Vespoli encontra-se em licença.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Tuma - PSDB) - Há número
legal. Está aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos
os nossos trabalhos.
Esta é a 191ª Sessão Ordinária, da 17ª Legislatura, convocada para hoje, dia 7 de agosto de 2019.
Estão inscritos para fazer comunicados de Liderança os Srs.
Vereadores: Camilo Cristófaro pelo PSB; André Santos, pelo PRB;
Gilberto Natalini, pelo PV; Alfredinho, pelo PT, e Celso Giannazi,
pelo PSOL. Essa é a ordem inicial.
Antes, porém, tem a palavra, pela ordem, a nobre Vereadora Adriana Ramalho.
A SRA. ADRIANA RAMALHO (PSDB) - (Pela ordem) - Sr.
Presidente, apenas um minuto. Só quero registrar um pedido
nos Anais desta Casa.
Quero fazer uma solicitação, um pedido. Gostaria da compreensão dos Srs. Vereadores para que pudéssemos estudar
uma maneira de instalar um detector de metal na Casa ou
algum tipo de monitoramento. Hoje aconteceu um episódio e
vou informar a todos os Srs. Vereadores e já estou relatando
ao Presidente. Portanto, peço que possamos estudar essa
possibilidade.
Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Tuma - PSDB) - Tem a
palavra, pela ordem, para comunicado de Liderança, o nobre
Vereador Camilo Cristófaro.
O SR. CAMILO CRISTÓFARO (PSB) - (Pela ordem) - Sr.
Presidente, Srs. Vereadores, o assunto que vou falar é de interesse de toda esta Casa. É sobre o Secretário de Educação da
cidade de São Paulo.
Estive com o Secretário João Cury, no mês de abril deste
ano, e dei a opção para nós, Vereadores da cidade de São Paulo,
levarmos o Secretário às escolas municipais deterioradas, derrubadas, que estão necessitando de obras. O Secretário aceitou
na hora e começamos a fazer visitas no Jardim São Savério,
no Parque Bristol, em São Mateus, em vários bairros onde há
escolas com problema.
Entretanto, o Secretário João Cury saiu da Secretaria e
assumiu um moleque, um moleque. Esse Secretário atual é um
moleque. Precisava, primeiro, ter mandato, ter voto da Cidade
para poder dizer: “Empurra este Vereador com a barriga”. Essa
foi a resposta que o Secretário de Educação da terceira cidade
do mundo deu a um Vereador da Cidade: “Empurra ele com
a barriga”. Ou seja, empurra os 55 Srs. Vereadores que são
responsáveis por 5 milhões de votos da cidade de São Paulo.
Esse Secretário é um moleque despreparado, desqualificado, que não tem condições de ser Secretário da nossa cidade
de São Paulo, não tem preparo para isso. E, a partir de hoje, vai
ter que aturar Camilo Cristófaro, porque tenho assinatura de 36
ofícios de 36 escolas, onde estava autorizada a vistoria, que é
obrigação da Secretaria. Mas o Secretário suspendeu todas as
vistorias e disse “Empurra ele com a barriga”. Ele vai empurrar
o Camilo com a barriga, sim, porque vou infernizar a vida deste
Secretário.
Primeiro, ele é um Secretário medíocre. Não sei nem o seu
nome, nem quem ele é, de onde veio. Se ele jogava em Cajamar,
em São Caetano, no Maringá, nem sei de onde ele é. Sei o seguinte: que o senhor mexeu com a pessoa errada, o senhor mexeu com os Vereadores da cidade de São Paulo, o senhor mexeu
com 5 milhões de votos. O senhor é um moleque, moleque. Eu
deixarei o senhor louco, o senhor vai aprender a trabalhar com
Camilo Cristófaro e com muitos Vereadores desta Casa; enquanto o senhor está na sua rede, curtindo o seu final de semana, na
beira da piscina, estes Vereadores estão trabalhando, rodando a
Cidade, tendo contato com a população, algo que o senhor não
faz, e que o Secretário João Cury fez.
Aliás, o Secretário João Cury está de parabéns, pois foi o
melhor Secretário da Educação, apesar do pouco tempo que
participou desta Administração.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Tuma - PSDB) - Anuncio
a presença da Vereadora Aline Cardoso, atual Secretária do
Trabalho e Desenvolvimento Econômico, para quem peço uma
salva de palmas. (Palmas)
Tem a palavra, pela ordem, para um comunicado de Liderança, o nobre Vereador André Santos.
O SR. ANDRÉ SANTOS (PRB) - (Pela ordem) - Sr. Presidente, Srs. Vereadores, todos os que nos assistem, boa tarde.
Quero mandar um abraço ao ex-Secretário de Educação
João Cury e a toda a equipe que continua na Secretaria de
Educação e que nos tem atendido de maneira correta, sempre
quando pedimos algum tipo de ajuda em relação aos munícipes.
Esta semana, em vários veículos de comunicação, houve
comentários a respeito de obras paradas. Os senhores sabem
que isso não é algo novo, é antigo. E sempre há uma reclamação de Prefeito ou de Governador que deixa alguma obra
parada; então é um mau administrador. E quando o Prefeito
tenta fazer alguma coisa, e há um embargo judicial, como fica
a situação? Agora eu quero me referir à situação da Cidade.
Sempre dizem assim: quando o prefeito ou governador, um
governante, deixa uma obra parada, ele está prejudicando a
cidade. Eu gostaria de saber o que vai ser feito agora. Eu não
estou aqui para defender o Sr. Prefeito ou defender a Justiça, eu
estou aqui para apresentar um fato.
Se vocês verificarem a Folha de S.Paulo de hoje, vocês
vão ver uma foto de um espaço enorme, com muito barro, e um
trecho pelo qual passam várias pessoas. Eu quero saber, quando
chover, o estrago que vai causar; e se vão deixar por isso mesmo, essa obra embargada, sem nenhum tipo de definição sobre
o que vai ser feito e quando vai ser feita alguma coisa. E, no
final da história, é a população da cidade de São Paulo, mais
uma vez, sendo prejudicada.
É inaceitável que qualquer tipo de obra fique parada,
porque é um atraso, é um retrocesso. E nós, como Vereadores
da Cidade, devemos, sempre, nos manifestar quando coisas
desse tipo estiverem acontecendo. Portanto, quero, mais uma
vez, salientar que o objetivo da nossa fala é nos manifestarmos
contra qualquer tipo de paralisação de obra pública, porque,
de alguma forma, algum dinheiro foi gasto, e algum tipo de
obstáculo passou a acontecer. Por exemplo, nesse tempo, nesse
caso, inviabiliza a passagem das pessoas, assim como também
inviabiliza outras movimentações.
Um alerta para a Justiça: se houve um embargo, tem que
haver uma solução: se aquilo tudo vai voltar ao normal, ao
que era, ou, então, se vai haver uma liberação; e quando isso
vai acontecer. O que não pode é continuar essa situação de
paralisação nas obras públicas, porque isso, com certeza, é
uma vergonha para a cidade de São Paulo e um prejuízo para
a nossa população.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Tuma - PSDB) - Tem a palavra, pela ordem, o nobre Vereador Gilberto Natalini.
O SR. GILBERTO NATALINI (PV) - (Pela ordem) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Vereadores, eu queria anunciar a V.Exas. que,
na semana que vem, eu vou trazer ao Plenário o resultado do
nosso trabalho, do nosso estudo, da nossa pesquisa, da nossa
investigação sobre o assunto que eu trouxe aos senhores e às
senhoras: devastações das áreas públicas, das matas remanes-
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centes de São Paulo. Áreas públicas e áreas privadas. E quero
informar a V.Exas., adiantadamente, que nós levantamos 90
áreas de devastação.
- Apresentação de vídeo.
O SR. GILBERTO NATALINI (PV) - (Pela ordem) - Esse
vídeo está mostrando a invasão de um parque público de São
Paulo. Chama-se Parque Guabirobeira; fica lá em São Mateus.
Vejam, nesta área de aterro, de entulho, todo dia, são
dezenas...
- Manifestação antirregimental.
O SR. GILBERTO NATALINI (PV) - (Pela ordem) - É no seu
bairro; V.Exa. precisa ir lá olhar.
Quem é que faz isso? É uma quadrilha organizada que leva
as caçambas. Cobra 300 a 500 reais, dependendo do tamanho
da caçamba, e deposita o entulho dentro do parque público.
Temos fotos anteriores que mostram como isso aumentou, e
está aumentando. É área municipal pública, um parque municipal, onde havia mata, e substituíram a mata por esse borrão de
entulho que vocês estão vendo aí.
Temos mais de 40 áreas privadas, que não são parques,
que estão sendo devastadas para colocação de entulho. E é
devastação nova, de agora, não é de dez anos atrás. Isso ocorre
na zona Sul, zona Leste, zona Oeste; fora aquilo que eu já falei
para os senhores: continua a derrubada das matas no manancial de Parelheiros.
Eu levantei 90 áreas, hoje, e todos os dias chegam duas ou
três denúncias a mais.
Como eu não posso ficar esperando, o que vamos fazer?
Eu preparei um dossiê. Na semana que vem, eu vou trazer 200
e tantas páginas, com fotos, com provas, com tudo que vocês
imaginarem de necessário, para mostrar a situação que nós
estamos vivendo na nossa Cidade.
Eu falo com tristeza, mas também com indignação. Isso
está acontecendo sob o olhar inerte do Sr. Prefeito e do Sr.
Governador. A Prefeitura e o Estado nada estão fazendo para
impedir que isso aconteça. Isso está sendo feito sob o comando
do crime organizado. Não é morador avulso. Não é movimento
social. É o crime organizado que está fazendo isso, derrubando
as matas.
Fala-se muito da Amazônia - e é preciso falar -, mas nós
temos, aqui, à nossa frente, na nossa cara, situação semelhante:
a derrubada do pouco de mata que restou em São Paulo. O
Parque Guabirobeira, em São Mateus, foi invadido por uma
quadrilha que vende o terreno do parque, cobrando 300 ou 400
reais por caçamba, para depositar entulho.
Não é possível que esta Casa possa ficar inerte com relação
a isso. Eu entrei com um pedido de CPI. Estou pedindo, todos os
dias, a votação da preferência do meu pedido, para podermos
investigar isso mais a fundo e forçar o Poder Público a tomar uma
providência. Qual é a providência, senhoras e senhores? A providência é a força-tarefa reviver a Operação Defesa das Águas.
Governador e Prefeito devem estar juntos, com todos os
órgãos, para impedir essa fatalidade. Sabem por quê? Porque,
no futuro, esses governantes serão responsabilizados historicamente por permitirem a derrubada criminosa, assassina, das
matas da cidade de São Paulo. O pouco que resta, que protege
o clima, que diminui a poluição, que produz a água que nós
bebemos, está sendo devastado.
Não é possível que esta Câmara fique inerte com relação
a essa situação. Esse dossiê, Sr. Presidente, vou entregar, em
primeiro lugar, a V.Exa., mas vou levá-lo a todas as autoridades
de São Paulo, do Brasil e, inclusive, a autoridades e organismos
internacionais. Se o Prefeito e o Governador não nos ouvem, o
mundo vai nos ouvir. Eu tenho certeza disso.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Tuma - PSDB) - Obrigado,
Vereador Gilberto Natalini. Tem a palavra, pela ordem, para
comunicado de Liderança, o nobre Vereador Alfredinho.
O SR. ALFREDINHO (PT) - (Pela ordem) - Sr. Presidente,
Srs. Vereadores, eu quero ler uma nota do Partido dos Trabalhadores em relação à transferência de Lula para Tremembé, em
São Paulo, hoje, determinada pela juíza de Curitiba:
“A decisão de transferir o presidente Lula de Curitiba para
São Paulo é de exclusiva responsabilidade da Superintendência
da Polícia Federal do Paraná, que solicitou a medida, e da juíza
de Execuções Penais Carolina Lebbos, que deferiu o pedido sem
considerar os argumentos da defesa do ex-presidente.
Lula não deveria estar preso em lugar nenhum porque
é inocente e foi condenado numa farsa judicial. Não deveria
sequer ter sido julgado em Curitiba, pois o próprio ex-juiz
Sergio Moro admitiu que seu processo não envolvia desvios da
Petrobrás investigados na Lava Jato.
A decisão da juíza Carolina Lebbos caracteriza mais uma
ilegalidade e um gesto de perseguição a Lula, ao negar-lhe
arbitrariamente as prerrogativas de ex-presidente da República
e ex-Comandante Supremo das Forças Armadas.
O Partido dos Trabalhadores exige que os direitos de Lula e
sua segurança pessoal sejam garantidos pelo Estado brasileiro,
até que os tribunais reconheçam a sua inocência, a parcialidade
da sentença de Moro e a ilegalidade da prisão, onde quer que
seja cumprida.”
A nota é assinada pela Presidente Gleisi Hoffmann, pelo
Deputado Paulo Pimenta, Líder da bancada na Câmara dos
Deputados, e pelo Senador Humberto Costa, Líder do PT no
Senado.
Essa é mais uma perseguição, mais uma humilhação que
quer fazer a Justiça deste país - se é que é Justiça - com o ex-Presidente Lula e com aqueles que lutam pela defesa dos que
mais precisam e pelo direito da população deste país.
Mais uma vez a Justiça comete essa absurda perseguição,
ilegalidade, como eu falei na nota do Partido dos Trabalhadores, contra o ex-Presidente Lula. Querem que o Presidente vá
para a prisão no Tremembé conviver com criminosos comuns,
criminosos cruéis, não vamos dizer perigosos, mais cruéis, pois
estão dizendo que o setor para onde querem que o Presidente
vá é onde estão presos famosos, presos que assassinaram o pai,
presos que cometeram crimes cruéis.
O Presidente tem o direito, sim, de ter uma prisão como
Chefe de Estado; é só observar o que aconteceu recentemente
quando o ex-Presidente Michel Temer foi preso. A princípio foi
para a Polícia Federal daqui de São Paulo e depois foi levado
para a prisão do Estado Maior da Polícia Militar de São Paulo. O
Brasil e, graças a Deus, grande parte da população começaram
a perceber essa perseguição ao ex-Presidente Lula. Isso é uma
vingança porque a Lava Jato hoje está sendo colocada em xeque pelos métodos que foram usados. Acredito que o Dallagnol
não aguenta mais duas semanas e cai. Sérgio Moro seguirá o
mesmo destino, e esse é mais um motivo de vingança contra o
ex-Presidente Lula e contra as lideranças.
Hoje há cinco lideranças do movimento de moradia, daqueles que defendem as pessoas que não tem teto, presos. Ontem
pediram a prisão de mais dois, inclusive do suplente que já foi
Vereador, ficou aqui alguns dias conosco, Manoel Del Rio, sem
motivo. O motivo é que são lutadores que defendem aqueles
que não têm onde morar; e eles querem esses líderes presos
sem motivo algum.
Por isso fica o protesto da Bancada do Partido dos Trabalhadores nesta Casa, se juntando à Bancada de Deputados, à
Bancada do Senado e digo, Sr. Presidente, que no dia de hoje,
em protesto - pelo menos o PT - nós vamos obstruir a sessão
em solidariedade ao Presidente Lula.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Tuma - PSDB) - Desculpe-me, qual é a questão da obstrução na Câmara Municipal e do
ex-Presidente Lula?
O SR. ALFREDINHO (PT) - (Pela ordem) - Nós vamos
obstruir em protesto contra a decisão da Justiça de transferir
o Presidente Lula de Curitiba para a prisão de Tremembé. Esta
Câmara é muito importante para este país. O PT não concorda
e não aceita essa transferência e está protestando. O que é
um direito inclusive regimental. Qualquer Vereador pode fazer
obstrução por aquilo que bem entender e quiser.
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