terça-feira, 20 de outubro de 2020
englobando obrigatoriamente as coberturas de MIP e/ou DFI, de
acordo com a operação de financiamento de imóvel contratada
e, facultativamente, coberturas adicionais”.
No que se refere a data de nascimento dos segurados,
ressaltamos que no Anexo 8 - Anexos Técnicos em CD, do edital
apresentamos a idade média dos mutuários por carteira.
Com relação a expectativa de inclusões para os próximos
meses, a COHAB-SP não pode possui essa informação, dependendo da comercialização e da gestão de crédito (novos
acordos).
Quanto ao questionamento sobre os prêmios pagos, esclarecemos que o valor orçado para a licitação representa a
média dos prêmios pagos entre maio de 2019 e abril de 2020
e a média de MIP no período foi de R$ 236.425,84 e DFI R$
103.951,12.
Por fim, disponibilizamos, junto aos anexos técnicos, planilha com as indenizações pagas pela seguradora com apólice
vigente, nos últimos exercícios.
Ante ao exposto REJEITO a impugnação formulada pela
empresa TOO SEGUROS S.A., mantendo-se o Edital sem alterações, prosseguindo-se o certame nos termos legais.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
ARMINDO BRAGA DA COSTA
Pregoeiro

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
GABINETE DO PRESIDENTE
EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO
CO/TA-20.09/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12.001/2017
FUNDAMENTO LEGAL: ART.57, INC. II, DA LEI Nº 8666/93.
CONTRATANTE: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
– PRODAM-SP S/A.
CONTRATADA: WIRELESS COMM SERVICES LTDA.
CNPJ Nº 09.520.219/0001-96.
PARECER JURÍDICO Nº 133/2020.
OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO
CONTRATO ADMINISTRATIVO CO-01.11/18 POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DO DIA 01
DE NOVEMBRO DE 2020, COM TÉRMINO EM 31 DE OUTUBRO
DE 2021.
VALOR: R$26.599,92 (VINTE E SEIS MIL E QUINHENTOS E
NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS).

SÃO PAULO URBANISMO
GABINETE DO PRESIDENTE
PROCESS0 SEI 7810.2018/0000451-9
A Diretoria Executiva, apreciando o exposto pelo
Diretor Relator, em observância ao art. 71 cc 72 da Lei nº
13.303/2016, e considerando o Parecer Jurídico, cota SEI nº
034182569 favorável e exarado nos autos eletrônicos SEI nº
7810.2018/0000451-9, através da Resolução de Diretoria RD nº
DAF 011/2020, resolve:
- AUTORIZAR a prorrogação de prazo do Contrato nº
7810.2018/0000451-9 Processo SEI nº 7810.2018/0000451-9,
Aditamento 02, firmado entre a SP-Urbanismo e a INNERSYSTEM INFORMÁTICA LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº
10.353.029/0001-00, para prestação de serviços de manutenção do sistema RADAR.
PERÍODO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, até 31/10/2021.
VALOR: R$ 100.801,84 (cem mil, oitocentos e um reais e
oitenta e quatro centavos), base set/2018
RESERVA ORÇAMENTÁRIA: cota 028350470
IDENTIFICAÇÃO DA DOTAÇÃO
Programática: 05.10.15.122.3024.2171
Despesa: 3.3.90.40.00
Fonte de Recursos: 09
FISCAL DO CONTRATO: Jonas Ismar Marçal Fonseca

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2020
OFERTA DE COMPRA Nº 801087801002020OC00014
PROCESSO Nº 7810.2020/0001007-5
Objeto: Contratação de locação de duas (2) escadas temporárias para unidades do Programa Centro Aberto no Município
de São Paulo, incluindo a instalação e a manutenção, conforme
Termo de Referência – Anexo I do edital.
Regime de Execução do Contrato: empreitada por menor
preço global.
Prazo de execução: 24 (vinte e quatro) meses, contados a
partir da data da emissão da Ordem de Serviço pela SPURBANISMO, podendo ser prorrogado na forma da lei;
Patrimônio Líquido mínimo para participação: R$ 19.314,00
(dezenove mil, trezentos e quatorze reais);
Critério de Julgamento: menor preço global;
Data do início do prazo para envio da proposta eletrônica:
19.10.2020 por meio da página eletrônica www.bec.sp.gov.br
ou www.bec.fazenda.sp.gov.br;
Data e hora da abertura da sessão pública: 09.11.2020 às
10:30 horas;
Encaminhamento das Propostas: Deverão ser enviadas por
meio eletrônico disponível no endereço www.bec.sp.gov.br ou
www.bec.fazenda.sp.gov.br.

Diário Oficial da Cidade de São Paulo
CNPJ Nº 14.466.103/0001-56
OBJETO DA NOTA DE EMPENHO: Execução de serviços de
manutenção preventiva e corretiva do sistema de ventilação e
exaustão de gorduras, instalado no TCMSP, na área da COZINHA – PRÉDIO ANEXO II.
PROCESSO: Nº 017935/2019
DATA DE ASSINATURA: 16/10/2020

SÃO PAULO TURISMO
GABINETE DO PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL

COMPRAS

Presidente: Eduardo Tuma

EXTRATO DE ADITAMENTO
Processo de Compras 211/20
Contrato CCN/GCO 049/20
Termo de Aditamento CCN/GCO 118/20
Contratante: São Paulo Turismo S/A
Contratada: Esc Fonseccas Segurança Eireli
CNPJ: 05.408.389/0001-22
Objeto do contrato: Prestação de serviços de vigilância/
segurança, para atender a necessidade de enfrentamento dos
efeitos da situação de emergência de saúde publica de importância internacional decorrente do Coronavírus
Objeto do Aditamento: Supressão de 7.950 diárias de
serviços de segurança/vigilância o que corresponde a 53% do
contratado e prorrogação do prazo por 03 meses contados a
partir de 01/10/20, com possibilidade de rescisão antes de findo
este prazo, na hipótese de encerramento da necessidade de
enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do coronavírus
Valor estimado R$ 2.670.000,00
Fundamento Legal: Leis Federais 13.303/16 e 13.979/20
arts. 4º-H e I
Data da assinatura: 30/09/20

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE ADITAMENTO
Processo de Compras 123/20 - Contrato CCN/GCO
028/20 - Termo de Aditamento CCN/GCO 123/20 - Contratante: São Paulo Turismo S/A -Contratada: Pilar Organizações Eireli- CNPJ: 30.667.156/0001-91- Objeto do contrato: Prestação
de serviços de cabines de banheiro químico, individual e portátil
modelo: Super Luxo para atendimento parcelado a diversos
eventos - Objeto do aditamento: Acréscimo de 155 diárias ao
Lote 4 e manutenção do ajuste para o exercício seguinte à assinatura do presente aditamento ficará condicionada à existência
de previsão orçamentária na LOA respectiva. No caso de inexistência de recursos, o contrato será rescindido sem qualquer
espécie de indenização às partes.- Valor total do acréscimo: R$
35.495,00- Valor total da soma dos 4 lotes: R$ 1.810.245,00
-Data da assinatura: 07/10/20

EXTRATO DE ADITAMENTO
Processo de Compras 328/18 - Contrato CCN/GCO
055/19 - Termo de Aditamento CCN/GCO 116/20 - Contratante: São Paulo Turismo S/A -Contratada: Troupe Brasil Produções Ltda- CNPJ: 66.106.600/0001-47- Objeto do contrato:
Prestação de serviços de sonorização tipo 2 para atendimento
parcelado a diversos eventos - Objeto do aditamento: Prorrogação do prazo contratual por 12 meses a partir de 24/09/20 com
reajuste de 2,62%, supressão de 62
diárias o que corresponde a 24,8%, alteração da razão
social da Contratada e manutenção do ajuste para o exercício
seguinte à assinatura do presente aditamento ficará condicionada à existência de previsão orçamentária na LOA respectiva.
No caso de inexistência de recursos, o contrato será rescindido
sem qualquer espécie de indenização às partes.- Valor total estimado do contrato: R$ 307.602,50- Data da assinatura: 23/09/20

EMPRESA DE CINEMA E
AUDIOVISUAL DE SÃO PAULO
GABINETE DO PRESIDENTE
EXTRATO DE CONTRATO
Processo Eletrônico nº: 8610.2020/0001004-6
Extrato do Termo de Contrato nº 080/2020/Spcine
Contratante: Empresa de Cinema e Audiovisual de São Paulo S.A.-Spcine., inscrita no CNPJ sob o nº 11.452.317/0001-85
Contratada: Jéssica Nogueira de Queiroz, inscrita no CNPJ/
CPF sob o nº 421.422.818-93.
Objeto: O presente tem por objeto a prestação de serviços
do contratado para ser integrante da Comissão prevista no
Edital nº 02/2020/Spcine - Programa de Investimento 2020 –
Produção de Longas-Metragens II – Start Money
Valor: R$ 6.000,00 (seis mil reais)
Prazo de Vigência: O presente Contrato entrará em vigor
na data de sua assinatura e permanecerá vigente durante a
realização de todas as ações da Comissão Julgadora previstas
no Edital nº 02/2020/Spcine - Programa de Investimento 2020
– Produção de Longas-Metragens II – Start Money, tendo como
termo final a publicação do resultado do recurso de que trata os
itens 9.4 e 9.11 do Edital.

TURISMO
TRIBUNAL DE CONTAS
GABINETE DO PRESIDENTE
EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO
TERMO DE ADITAMENTO: Nº 27/2020
OBJETO DO ADITAMENTO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO
CONTRATUAL
TERMO DE CONTRATO: Nº 14/2017
CONTRATANTE: TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE
SÃO PAULO
CONTRATADA: 99 TECNOLOGIA LTDA.
CNPJ: 18.033.552/0001-61
OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa ou cooperativa especializada na intermediação ou agenciamento de
serviços de transporte individual remunerado de passageiros via
aplicativo customizável web e mobile com apoio operacional
e tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e
serviços de hospedagem da internet, provedores de conteúdo e
outros serviços de informação na internet, conforme especificações constantes do Anexo I do Edital.
VALOR DO ADITAMENTO: R$ 136.080,00 (estimado)
PERÍODO: 20/10/2020 a 19/10/2021
DOTAÇÃO: 10.10.01.032.3024.2100.3390.33
PROCESSO TC Nº 008270/2017
DATA DA ASSINATURA: 09/10/2020

EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO
TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL
NOTA DE EMPENHO RESCINDIDA: Nº 304/2020
CONTRATANTE: TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE
SÃO PAULO
CONTRATADA: RP SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MONTAGEM LTDA. – EPP

OBJETO: Prestação de serviços de vigilância e segurança
patrimonial armada e desarmada nas dependências do Autódromo Municipal “José Carlos Pace”
OBJETO DO APOSTILAMENTO: Retificação da aplicação de
reajuste previsto.
Signatário:
a) VICENTE ROSOLIA, Chefe de Gabinete da Secretaria
Municipal de Turismo – Portaria 15/2020-SMTUR.
DATA DA ASSINATURA: 16/10/2020.

GABINETE DO SECRETÁRIO
DESPACHO DO CHEFE DE GABINETE
PROCESSO: 6076.2019/0000543-4
INTERESSADOS: SMTUR e SPURBANISMO
ASSUNTO: Contratação da SPUrbanismo para a elaboração de projeto urbanístico visando a requalificação
urbana e valorização das referências urbanas da esquina
das Avenidas Ipiranga e São João - Centro de SP.
I. À vista dos elementos que instruem o Processo SEI
nº 6076.2019/0000543-4 e, com fulcro na Portaria nº
015/2020-SMTUR, retifica-se o item II, do Despacho Autorizatório publicado no DOC em 14/10/2020, pág. 65 (doc.
034344882), para constar o que segue:
Onde leu-se:
II – AUTORIZO, consequentemente, as emissões da Nota
de Reserva e de Empenho para atender as despesas no valor
total de R$ 326.000,00 (trezentos e vinte e seis mil reais) a ser
onerado da dotação orçamentária nº 73.10.13.695.3015.2.118.
3.3.90.39.00.00 a serem pagos neste exercício.
Leia-se:
II – AUTORIZO, consequentemente, as emissões da Nota
de Reserva e de Empenho para atender as despesas no valor
total de R$ 326.000,00 (trezentos e vinte e seis mil reais) a ser
onerado da dotação orçamentária nº 73.10.13.695.3015.2.118.
3.3.91.39.00.00 a serem pagos neste exercício.

EXTRATO DO TERMO DE APOSTILAMENTO N°
04 AO CONTRATO Nº CCN/GCO 046/2015
PROCESSO SEI: 6076.2019/0000170-6
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
CONTRATADA: G4S VANGUARDA, SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA

GABINETE DO PRESIDENTE
CÂMARA MUNICIPAL
SECRETARIA GERAL PARLAMENTAR
SECRETARIA DE REGISTRO PARLAMENTAR E
REVISÃO - SGP-4
386ª SESSÃO SOLENE
09/12/2019
A SRA. PRESIDENTE (Rute Costa - PSD) - Está aberta a
sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos.
A presente sessão solene destina-se à entrega do Título de
Cidadão Paulistano ao Reverendo Rocco Digilio Filho, nos termos do Decreto Legislativo nº 71, de 27 de novembro de 2018,
de autoria desta Vereadora.
Passo a palavra ao Mestre de Cerimônias, Sr. Antonio Carlos Vieira Jr., para a condução dos trabalhos.
MESTRE DE CERIMÔNIAS - Senhoras, senhores, autoridades, sejam bem-vindos à Câmara Municipal de São Paulo.
Para compor a Mesa, convidamos os Srs.: Vereador Rinaldi
Digilio, Vereador André Santos e Pastora Taís Teles Digilio.
(Palmas)
Vamos receber calorosamente o homenageado desta noite,
Pastor Rocco Digilio e sua esposa, Pastora Eunice Biggi Digilio.
- Acompanhado da Vereadora Rute Costa, adentra o plenário o homenageado, sob aplausos.
MESTRE DE CERIMÔNIAS - Convidamos todos, para de
pé, ouvirmos o Hino Nacional Brasileiro, executado pela Banda da Guarda Civil Metropolitana, regida pelo Maestro Inspetor
da Divisão Martinez.
- Execução do Hino Nacional Brasileiro.
MESTRE DE CERIMÔNIAS - Registramos o recebimento
de diversas mensagens de congratulações a esta solenidade,
parabenizando a Vereadora Rute Costa, pelo evento, dentre as
quais destacamos as dos Srs.: João Doria, Governador do Estado de São Paulo; Rodrigo Garcia, Vice-Governador e Secretário
de Governo do Estado de São Paulo; Bruno Covas, Prefeito do
Município de São Paulo; Deputado Cauê Macris, Presidente da
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo; Vereador Eduardo Tuma, Presidente da Câmara Municipal de São Paulo; Vice-Almirante Claudio Henrique Mello de Almeida, Comandante do
8º Distrito Naval; Desembargadora Rilma Aparecida Hemetério,
Presidente do TRT da 2ª Região; Paulo Prazak, Presidente do
Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo; General João
Camilo Pires de Campos, Secretário de Estado da Segurança;
Rossieli Soares da Silva, Secretário de Estado da Educação;
Célia Parnes, Secretária de Estado de Desenvolvimento Social;
Flávio Amary, Secretário de Estado da Habitação; Alexandre
Baldy de Sant’anna Braga, Secretário de Estado dos Transportes
Metropolitanos; Rubens Rizek Jr., Secretário Municipal de Justiça; Vitor Levy Castex Aly, Secretário Municipal de Infraestrutura
e Obras; Conselheiro Corregedor Edson Simões, do Tribunal de
Contas do Município de São Paulo e dos Srs. Vereadores: Adilson Amadeu, Adriana Ramalho, Alessandro Guedes, Atílio Francisco, Aurélio Nomura, Claudinho de Souza, Claudio Fonseca,
Edir Sales, Eliseu Gabriel, George Hato, Gilson Barreto, Gilberto
Natalini, Isac Felix, Jair Tatto, Milton Ferreira, Patrícia Bezerra,
Paulo Frange, Ricardo Nunes e Toninho Paiva.
Neste momento convidamos todos para assistirem ao vídeo
em homenagem ao Pastor Rocco Digilio Filho.
- Apresentação de vídeo. (Palmas)
MESTRE DE CERIMÔNIAS - Convidamos para o seu pronunciamento o nobre Vereador André Santos.
O SR. ANDRÉ SANTOS (REPUBLICANOS) - Boa noite a
todos. Boa noite, minha amiga Vereadora Rute Costa, Presidente e proponente desta sessão solene; Pastor Rocco Digilio
Filho, homenageado com justiça; Pastora Eunice, esposa do homenageado; meu amigo Vereador Rinaldi Digilio; e Pastora Taís,
esposa do Vereador Rinaldi Digilio. Esta homenagem de hoje,
permitida e autorizada por todos os Vereadores desta Casa, é
justa principalmente para aqueles que pregam o Evangelho,
aqueles que anunciam a palavra de Deus.
Tantas pessoas nesta Casa já foram homenageadas e
fizeram infinitamente muito menos do que o Reverendo Rocco,
por isso é mais do que justo hoje estarmos prestando esta
homenagem, que é um símbolo para aqueles que anunciam
a palavra de Deus e que a hora dos homens de Deus sempre
chega. Aquele que serve a Deus, Deus acaba sempre honrando.
Estava acompanhando um pouco da história do nosso
homenageado e observando alguns livros, eu tenho o livro das
memórias da Quadrangular. Toda a história da igreja, que ele há
muitos anos tem trabalhado, sempre foi de muito sacrifício para
que a palavra de Deus pudesse chegar às pessoas. Hoje ele está
de terno, bem vestido, com a família abençoada, mas muitos
não sabem o sacrifício que foi para que ele pudesse abrir a primeira igreja para pregar a palavra de Deus. Já estive em Porto
Velho, Rondônia, pregando a palavra de Deus, neste livro fala
também do trabalho da sua igreja em Rondônia e assim tem
sido a palavra de Deus.
Hoje, para aqueles que anunciam a palavra de Deus, estamos alegres e felizes porque Deus honra aqueles que O servem.
O senhor tem dedicado a sua vida ao Evangelho, já enfrentou
muitas situações adversas, muitas batalhas, que o senhor continue firme, que o Espírito Santo continue mantendo a unção
dele sobre a sua vida e que um dia todos nós possamos estar
junto ao Nosso Senhor, mas com a certeza de que a missão que
Ele colocou para cada um de nós foi cumprida. Essa missão - eu
tenho acompanhado - vem sendo bem cumprida pelo senhor e
muitas almas vêm sendo ganhas, muitos discípulos vêm sendo
formados e assim ajudando a propagar a palavra de Deus.
Hoje temos um evento do nosso partido, mas não poderíamos deixar de prestar esta homenagem justa que é dada ao
senhor, mas que é um símbolo para os homens e as mulheres
de Deus, àqueles que anunciam o Evangelho, para que não
parem, porque graças à pregação do Evangelho milhares de
pessoas vêm sendo salvas, não apenas em São Paulo, como no
mundo todo.
Vamos juntos continuar nessa jornada.
Muito obrigado a todos. (Palmas)
MESTRE DE CERIMÔNIAS - Agradecemos ao Vereador
André Santos. O Vereador também tem compromissos de agenda e pediu desculpas por não poder acompanhar a sessão até
o final.
Convidamos para o seu pronunciamento o Vereador Rinaldi
Digilio.
O SR. RINALDI DIGILIO (REPUBLICANOS) - Boa noite a
todos, queridos irmãos, a Paz esteja convosco.
Quero saudar a Presidente da Mesa, minha colega e amiga
Rute Costa, agradecendo pelos amigos que Deus coloca na nossa trajetória. A Rute Costa tem sido uma grande colega. Quero
saudar também o homenageado da noite, Reverendo Rocco
Digilio. Tenho a grande alegria de poder ser seu filho e seguir
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seus passos. Saúdo também a minha querida mãe, Pastora Eunice Digilio; a minha querida esposa, Pastora Taís; e o Líder do
nosso Partido, pastor também, bispo da Igreja Universal, nosso
Líder na Câmara. Que Deus abençoe a todos. Quero saudar a
grande liderança presente: bispos, pastores, líderes e obreiros.
Sejam todos bem-vindos.
Hoje é uma noite muito feliz, tanto que pedi licença à
Vereadora, que propôs esta homenagem, e me concedesse um
pedacinho desta sessão para eu homenagear também pessoas
que têm sido importantes para a cidade de São Paulo. Por isso
praticamente vamos fazer duas sessões solenes juntas.
O Apóstolo Paulo disse, em Romanos: “Prefiram dar honra
aos outros mais do que a vocês”, e esse é o resumo desta noite.
Primeiro, a minha colega Vereadora e Pastora Rute Costa, que
para quem não sabe é líder da maior denominação pentecostal
do mundo, é filha de uma das maiores lideranças religiosas do
Brasil, que é o pastor Reverendo José Wellington Bezerra da
Costa e sua mãe, a missionária Wanda Freire da Costa, de quem
nos lembramos nesta noite de forma saudosa.
A Vereadora Rute teria todos os pastores e líderes da sua
denominação, dentro da sua casa - porque seus irmãos são
grandes líderes dessa mesma igreja -, para homenagear com
toda a justiça, mas ela fez como o Apóstolo Paulo, preferiu dar
honra a outro e dar este Título de Cidadão Paulistano ao nosso
querido pastor, mentor, Reverendo Rocco. Sabem por quê?
Porque o Pastor Rocco também sempre viveu para o próximo.
Recordo-me desde pequeno do seu trabalho incansável em
servir as famílias e tantas pessoas, prova disso é que depois
de cinco décadas de ministério tem pessoas com ele desde o
começo. Isso é algo maravilhoso.
Ele sempre dedicou sua vida ao próximo e por meio do seu
trabalho tem transformado a cidade de São Paulo, porque ele
é também um modelador cultural. Ele tem trazido uma mensagem que não é dele, mas é a mensagem do Reino de Deus.
Ele se dedicou ao próximo não só como um ótimo pai com seus
filhos - posso dizer que ele é o melhor pai que alguém poderia
ter. Louvo a Deus pela vida dele. Posso dizer isso em nome
da minha irmã Regina, Pastora também, do meu irmão Pastor
Ricardo e está faltando uma irmã, que não está no Brasil. Todos
dizem o mesmo, que é um pai amoroso, cuidadoso, e toda manhã tem uma mensagem gravada, uma oração. Toda manhã ele
manda para o nosso Whatsapp uma oração.
Ele também é um pastor referência para as suas ovelhas,
porque não é só acolhedor, mas também é aconselhador. Prova
disso é a quantidade de ovelhas que estão aqui hoje. Posso
falar que ele é um líder, um presidente, como alguém que tem
edificado a obra que lhe tem sido confiada por Deus.
Nosso Reverendo Rocco Digilio se dedicou ao próximo com
inúmeros projetos sociais que cuidam de pessoas que vão além
dos muros da igreja: infância feliz, dependentes químicos, famílias carentes, pessoas em situação de vulnerabilidade e que só
tiveram uma chance pelo trabalho do Pastor Rocco.
Por isso ele é reconhecido por pessoas de outras denominações, porque o seu trabalho vai além da placa da igreja. Assim
como o Apóstolo Paulo disse, ele sempre reconheceu e deu
honra às pessoas, como vocês pastores e pastoras hoje aqui
presentes. Sem vocês e sozinho, o nosso Pastor Rocco também
não teria chegado até aqui e não seria tão reconhecido.
Sem vocês, eu não estaria nesta cadeira. É por isso que a
minha missão, como Vereador, além de defender a igreja na
cidade de São Paulo, é honrá-los, é dizer o valor que vocês têm,
porque é mais importante darmos valor em vida do que após
a morte. Um singelo ato de entregar uma flor em vida é muito
mais importante. Honrá-lo por toda a dedicação e envolvimento
em minha caminhada para que eu chegasse até aqui e conquistasse muito mais.
Lembro-me de que, no comecinho de 2015, o Pastor Rocco
chegou a mim e disse que precisava que eu fosse o nosso
candidato a Vereador. Eu falei para ele que não queria. Eu falei
ainda que precisava orar, precisava de um tempo de oração.
Fiquei três dias orando, porque na ocasião a nossa igreja, na
Vila Ema, foi lacrada, o que nos indignou muito, ou melhor,
ela foi lacrada logo em seguida ao convite. E foi esse fato que
me motivou a tomar a posição, o que ajuda a transformar um
pouco a nossa cidade.
Ninguém sabe disso, mas a primeira pessoa que me direcionou para a política foi ele. A cada dia eu luto não apenas
para honrar o voto daqueles que me deram, mas honro a
confiança dele, que tem sido um grande orientador. Não tomo
decisões sem falar com ele antes.
Os caminhos que virão não serão fáceis. O ano que se passou foi de muitas lutas e conquistas. Todos os que estão aqui
sabem que fomos perseguidos, mordidos por víboras, tomamos
pedradas por defender o Evangelho, por defender a Palavra de
Deus. Se meramente eu fosse um político, não tomaria posição
de defender o Evangelho do Senhor Jesus. Vencemos a batalha
pela verdade, mas ainda não acabou. Temos de ser fortes, temos
de persistir, mas só vamos conseguir se todos nós; do Pastor
Rocco, passando por mim, por cada líder que aqui está; nos
mantivermos firmes e unidos no propósito, como o Apóstolo
Paulo sempre esteve. É uma grande alegria poder servi-los.
Quero, antes de terminar, já agradecer à Liderança de meu
partido, porque está ocorrendo um evento do partido, mas estar
aqui hoje não é apenas cumprir uma agenda política, é cumprir
uma agenda espiritual, pois acreditamos em uma igreja onde
vive a cultura da honra.
Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. (Palmas)
MESTRE DE CERIMÔNIAS - Convidamos, para o seu pronunciamento, a Presidente e proponente desta sessão, Vereador
Rute Costa.
A SRA. PRESIDENTE (Rute Costa - PSD) - Pastor Rocco
Digilio, nosso querido homenageado; Pastora Eunice; querido
amigo Vereador André Santos; querido amigo Rinaldi Digilio,
amado Vereador desta cidade; Pastora Taís Digilio; amados
irmãos, na forma assembleiana: Estejam na paz do Senhor.
É uma grande honra estar convosco nesta noite. O meu
querido amigo Rinaldi, que me antecedeu e que muito me
honrou, disse da grandeza da Igreja do Senhor da Assembleia
de Deus, igreja à qual o Senhor tem entregue o meu pai a servir.
Como ele tão bem disse, meu pai tem servido, e somos servos,
nada mais do que isso. Servimos ao nosso Deus até o dia em
que Ele virá nos buscar.
Quero dizer da honra, pastor, de estar nesta noite homenageando-o; da honra de reconhecer aquilo que o irmão já é para
a cidade de São Paulo. Quero dizer o quanto é bom que em São
Paulo haja homens de Deus, honrados, que transformam a vida
de São Paulo por sua honradez e retidão. É isso o que estamos
fazendo aqui nesta noite.
Eu gostaria de dividir a minha fala em duas, se vocês me
permitem.
Primeiramente, quando cheguei a esta Casa, Deus me presenteou com alguns amigos, e a Bancada do PRB é parte deles;
mas o Rinaldi, em particular, foi um amigo que Deus colocou
em meu caminho. À primeira vista, já nos conectamos. Uma das
coisas que admirei nele - porque vi que era igual a mim - é que
ele honra pai e mãe, assim como a Palavra nos ensina.
Hoje, Rinaldi, eu queria pontuar isso que a Bíblia ensina:
honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem seus dias
na Terra. Isso é mandamento do Senhor, o Senhor é quem faz
isso por nossa vida. E é tão bom quando temos a oportunidade
de honrar nossos pais em vida, enquanto eles estão na nossa
frente. Então, que Deus abençoe esta oportunidade que Ele lhe
dá na noite de hoje.
Eu gostaria, Pastor Rocco, em rápidas palavras, citar algo
que Deus colocou em meu coração e que está escrito em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 4 em diante. Estes são os presentes
que Jônatas deu a Davi: uma capa, uma veste, uma espada, um
arco e um cinto. Se eu, na minha simplicidade, pudesse lhe dar
algo, eu lhe daria hoje simbolicamente isso, mas isso quem lhe

