CO/TA-09.09/2020

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA ADMRH - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS (CO06.03/16)

CONTRATANTE: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO
DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A, com sede na Avenida Francisco Matarazzo n.º 1.500 – Torre Los
Angeles, bairro da Água Branca, no município de São Paulo, no Estado de São Paulo, CEP 05.001-100,
inscrita no CNPJ sob o nº 43.076.702/0001-61 e no CCM (ISS) nº 1.209.807-8, neste ato representada por
seu Diretor-Presidente, Sr. ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, e por sua Diretora Jurídica, Sra.
CAMILA CRISTINA MURTA.
CONTRATADA: THEMA INFORMÁTICA LTDA., com sede na Rua São Mateus, n° 27, bairro Bom Jesus,
Porto Alegre – RS, CEP 91.410-030, inscrita no CNPJ sob nº 02.647.965/0001-04, neste ato representada
por seus sócios, Senhor MARCOS VENÍCIO BRINGHENTI, brasileiro, casado, portador da cédula de
identidade RG n° 207.156.885-7, inscrito no CPF sob o n° 452.287.870-20 e, Sr. PAULO ROBERTO
GARBINI, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG n° 204.820.801-7, inscrito no CPF sob o
n° 517.603.200-72.
MODALIDADE DE LICITAÇÃO : INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 02.003/16
PROCESSO DE INFORMAÇÃO: 015/2016
PROCESSO SEI nº: 7010.2019/0001962-4
FUNDAMENTO LEGAL: artigo 65, § 1º, da Lei 8.666/93
As partes acima qualificadas, nos termos da legislação atinente, resolvem, de comum acordo, ADITAR o
Contrato CO-06.03/16, mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA I – DO OBJETO
1.1.1.

Constitui objeto do presente Termo Aditivo o acréscimo quantitativo ao objeto contratual, visando a
cobertura financeira de horas na prestação de Serviços de Suporte Técnico de Manutenção,
Modalidade Assessoria Operacional (hora/técnica), conforme solicitação da área gestora, Termo de
Referência (Doc. SEI. 032324117) e Planilha Financeira (Doc. SEI 032158686), no valor de R$
62.680,00 (sessenta e dois mil, seiscentos e oitenta reais), correspondente a 18,16% (dezoito
vírgula dezesseis por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

1.1.2.

Em razão do mencionado acréscimo, o valor total do contrato para o período passou de R$
345.219,84 (trezentos e quarenta e cinco mil, duzentos e dezenove reais e oitenta e quatro
centavos), para R$ 407.899,84 (quatrocentos e sete mil, oitocentos e noventa e nove reais e
oitenta e quatro centavos).
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CLÁUSULA II – DO PREÇO
2.1. O valor total do presente contrato passa a ser de R$ 407.899,84 (quatrocentos e sete mil, oitocentos
e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos), sendo que o valor da assessoria operacional
passa a ser de R$ 125,36 (cento e vinte e cinco reais e trinta e seis centavos), conforme Proposta
Comercial da Contratada e Planilha Financeira (Docs. SEI 032271927 e 032158686).
2.2. O valor mensal do presente instrumento passa a ser de R$ 28.768,32 (vinte e oito mil, setecentos e
sessenta e oito reais e trinta e dois centavos).
CLÁUSULA III – DA GARANTIA
3.1. Em observância à Cláusula IX, item 9.1, do Contrato CO-06.03/16, a CONTRATADA deverá adequar,
no prazo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da assinatura deste termo aditivo, a garantia contratual
no valor de R$ 20.394,99 (vinte mil, trezentos e noventa e quatro reais e noventa e nove
centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total previsto no item 2.1 da Cláusula II
deste instrumento, sob pena de retenção dos pagamentos devidos.
CLÁUSULA IV – DA RATIFICAÇÃO
4.1. Ratificam-se e deverão ser observadas como parte integrante deste instrumento as demais cláusulas e
condições do contrato original CO-06.03/16 e aditivos que não foram alteradas pelo presente.
E por estarem assim, justas e contratadas, assinam as partes o presente instrumento em 2 (duas) vias
de igual teor, perante as testemunhas abaixo.
São Paulo, 21 de setembro de 2020.
ALEXANDRE GONCALVES
DE AMORIM:14468585889
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sábado, 26 de setembro de 2020
EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO
CO/TA-09.09/2020
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 02.003/16
FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 65, § 1º, DA LEI 8.666/93.
CONTRATANTE: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
– PRODAM-SP S/A.
CONTRATADA: THEMA INFORMÁTICA LTDA.
CNPJ Nº: 02.647.965/0001-04
PARECER JURÍDICO Nº 122/2020
OBJETO: ACRÉSCIMO QUANTITATIVO AO OBJETO CONTRATUAL, NO VALOR DE R$ 62.680,00 (SESSENTA E DOIS MIL,
SEISCENTOS E OITENTA REAIS).
VALOR: O VALOR TOTAL DO PRESENTE CONTRATO PASSA
A SER DE R$ 407.899,84 (QUATROCENTOS E SETE MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA E QUATRO
CENTAVOS).

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO
CO-14.09/20
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.003/2020
CONTRATANTE: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
– PRODAM-SP S/A.
CONTRATADA: L.P.M. TELEINFORMÁTICA LTDA.
CNPJ Nº: 03.756.801/0001-70
PARECER JURÍDICO Nº 152/2020
OBJETO: FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE CABEAMENTO
ÓPTICO UTILIZANDO A TECNOLOGIA GPON (GIGABIT PASSIVE
OPTICAL) E SOLUÇÃO DE COMUTAÇÃO DE DADOS E TELEFONONIA, CONTEMPLANDO TODOS OS MATERIAIS E MÃO DE
OBRA NECESSÁRIA, PARA A NOVA SEDE DA PRODAM, EDIFÍCIO
GRANDE SÃO PAULO.
VALOR: O VALOR TOTAL DO PRESENTE CONTRATO É DE
R$ 2.095.999,84 (DOIS MILHÕES, NOVENTA E CINCO MIL,
NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA E QUATRO
CENTAVOS).
VIGÊNCIA: O CONTRATO TERÁ VIGÊNCIA DE 48 (QUARENTA E OITO) MESES, CONTADOS DA DATA DE SUA ASSINATURA.

SÃO PAULO TURISMO
GABINETE DO PRESIDENTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE ADITAMENTO
Processo de Compras 437/19 - Contrato CCN/GCO
060/19 - Termo de Aditamento CCN/GCO 108/20 - Contratante: São Paulo Turismo S/A - Contratada: Tela Mágica Produções Eireli - CNPJ Objeto do contrato: Prestação de serviços de
captação, edição, gravação e projeção de imagens, incluindo
transporte, instalação, operação e desmontagem, para atendimento parcelado a diversos eventos. Objeto do aditamento:
Acréscimo de 11 diárias ao item 4.3 KIT CAPTAÇÃO tipo C, o
que corresponde a um acréscimo de 24.44% do originalmente
contratado. Valor estimado do contrato: R$2.158.500,00 - Data
da assinatura: 31/08/2020

EXTRATO DE ADITAMENTO
Processo de Compras 0636/19 - Contrato CCN/GCO
083/2019 - Termo de Aditamento CCN/GCO 107/20 - Contratante: São Paulo Turismo S/A - Contratada: WT - TECNOLOGIA GESTÃO E ENERGIA LTDA. CNPJ 08.624.525/0001-00 - Objeto do contrato: Prestação de serviços de sistemas de painéis
digitais de LED externo com estrutura e captação de imagens,
inclusos transporte, montagem, operação, desmontagem, materiais e acessórios para seu funcionamento
Objeto do aditamento: Acréscimo de 300 (trezentos) metros quadrados, o que corresponde a um acréscimo de 25%
do originalmente contratado. Valor estimado do contrato: R$
448.500,00 - Data da assinatura: 31/08/2020.

EXTRATO DE ADITAMENTO
Processo de Compras 142/19 - Contrato CCN/GCO
040/2019 - Termo de Aditamento CCN/GCO 069/2020
- Contratante: São Paulo Turismo S/A - Contratada: C.A. P
SERVIÇOS MÉDICOS - Objeto do contrato: Prestação de serviço
de atendimento médico pré-hospitalar móvel e remoção de pacientes mediante ambulância de suporte avançado (UTI móvel).
Objeto do aditamento: Prorrogação do prazo contratual de 12
(doze) meses, contados a partir do dia 17/06/2020, para viger
até 16/06/2021, o que corresponde a um reajuste contratual
de 2,61% e a manutenção do ajuste para o exercício seguinte
à assinatura do presente aditamento ficará condicionada à
existência de previsão orçamentária na LOA respectiva. Valor
estimado do contrato: R$ 784.710,50 - Data da assinatura:
16/06/2020.

CÂMARA MUNICIPAL
Presidente: Eduardo Tuma

GABINETE DO PRESIDENTE
CÂMARA MUNICIPAL
SECRETARIA GERAL PARLAMENTAR
SECRETARIA DE REGISTRO PARLAMENTAR E
REVISÃO - SGP-4
280ª SESSÃO ORDINÁRIA
02/09/2020
- Presidência do Sr. Eduardo Tuma.
- Secretaria do Sr. Alessandro Guedes.
- 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, Caio
Miranda Carneiro, Camilo Cristófaro, Celso Giannazi, Celso
Jatene, Claudinho de Souza, Claudio Fonseca, Dalton Silvano,
Daniel Annenberg, 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, João Jorge, 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, Toninho Vespoli, Xexéu Tripoli e Zé Turin.
- De acordo com o Precedente Regimental nº 02/2020, a
sessão é realizada de forma híbrida, presencial e virtual.
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 280ª Sessão Ordinária, da 17ª Legislatura, convocada para hoje, dia 2 de setembro de 2020.
Há sobre a mesa parecer com a redação final do PL
266/2018, que confere nova redação ao inciso II, do § 1º, do
artigo 1º da Lei nº 14977, de 11 de setembro de 2009, para
o fim de alterar o percentual máximo utilizado no cálculo da
gratificação por desempenho de atividade delegada na situação
que especifica, e permanecerá durante esta Sessão para receber
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eventuais emendas de redação, conforme artigo 261, §§ 1º e 2º
do Regimento Interno.
Para orientar os colegas, nós vamos aos pedidos de minuto
de silêncio em homenagem à memória póstuma. Vamos abrir
para alguns comunicados de Liderança. Eu peço que sejam poucos e breves, e iremos para a sessão extraordinária.
O segundo comunicado é que vou votar o requerimento
de transformação da Sessão Ordinária de amanhã em Tribuna
Livre.
Aliás, deixe-me ver. Tenho 28? Não, ainda não tenho 28.
Então, vamos lá, ao minuto de silêncio, por favor.
A SRA. SONINHA FRANCINE (CIDADANIA) - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Tuma - PSDB) - Tem a palavra, pela ordem, a nobre Vereadora Soninha Francine.
A SRA. SONINHA FRANCINE (CIDADANIA) - (Pela ordem) - Sr. Presidente, quero pedir aos colegas uma homenagem
a um companheiro nosso, do Cidadania. Ele era o Presidente
do Diretório Municipal do Cidadania em Taubaté. Urbano Patto faleceu nesta semana. Tinha algumas qualidades que eu
prezo muito em uma pessoa. Era um militante extremamente
sensato, justo, equilibrado, sem perder um pingo da paixão, da
indignação. Era um grande personagem do nosso partido, muito
envolvido, também, na Direção Nacional. Registro aqui minha
homenagem.
Obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Tuma - PSDB) - Obrigado,
Vereadora Soninha Francine. Há algum outro colega?
Eu vou, então, fazer o registro de um minuto de silêncio.
Aproveito e somo a esses pedidos as vítimas da Covid-19 na
Cidade, no Estado, no País e ao redor do mundo, que nos sensibilizam e as suas famílias de igual forma.
O SR. CAMILO CRISTÓFARO (PSB) - Sr. Presidente, pela
ordem.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Tuma - PSDB) - Tem a palavra, pela ordem, o nobre Vereador Camilo Cristófaro. Depois,
eu faço o anúncio da autoridade estadual presente no plenário.
O SR. CAMILO CRISTÓFARO (PSB) - (Pela ordem) - Obrigado, Sr. Presidente. Quero pedir um minuto de silêncio aos
nossos heróis das forças de Segurança do Estado de São Paulo.
Nos últimos dias, perdemos vários policiais militares em confronto com marginais. Eu quero dar o meu apoio, a minha total
solidariedade, a esses heróis da Polícia Militar do Estado de São
Paulo. Graças a Deus, não tivemos perdas na GCM na Capital,
mas do Estado de São Paulo, na Capital, nós perdemos policiais
militares.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. GILSON BARRETO (PSDB) - Sr. Presidente, pela
ordem.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Tuma - PSDB) - Tem a palavra, pela ordem, o nobre Vereador Gilson Barreto.
O SR. GILSON BARRETO (PSDB) - (Pela ordem) - Sr. Presidente, insira-se nos Anais desta Casa, neste minuto de silêncio,
homenagem ao companheiro Alfredo Adriano Soldaini, que foi
Governador do Rotary Água Rasa em 2001 e 2002.
A SRA. NOEMI NONATO (PL) - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Tuma - PSDB) - Tem a palavra, pela ordem, a nobre Vereadora Noemi Nonato.
A SRA. NOEMI NONATO (PL) - (Pela ordem) - Sr. Presidente, quero pedir um minuto de silêncio pela família do cantor
Adilson Pinheiro dos Santos, que gravou oito CDs na música
gospel. Era uma pessoa de coração maravilhoso. Ontem, ele
faleceu de infarto. Deixo meu carinho, minha consideração e os
meus sentimentos à família do nosso querido Adilson Pinheiro
dos Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Tuma - PSDB) - Obrigado.
A SRA. SONINHA FRANCINE (CIDADANIA) - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Tuma - PSDB) - Tem a palavra, pela ordem, a nobre Vereadora Soninha Francine.
A SRA. SONINHA FRANCINE (CIDADANIA) - (Pela ordem) - Menciono, logicamente, a nossa homenagem ao pai do
Vereador Milton Leite.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Tuma - PSDB) - É claro, ao
pai e ao irmão.
A SRA. SONINHA FRANCINE (CIDADANIA) - (Pela ordem) - É bom registrar e deixar a nossa homenagem pública
aqui também.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Tuma - PSDB) - Obrigado,
Vereadora Soninha. Os outros pedidos eu farei o encaminhamento a posteriori. Em respeito, ficaremos de pé, e faremos um
minuto de silêncio.
- Minuto de silêncio.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Tuma - PSDB) - Há sobre a
mesa requerimento, que será lido.
“REQUERIMENTO
Requeiro a desconvocação da Sessão Ordinária da próxima
quinta-feira, dia 03 de setembro de 2020, para a realização de
Tribuna Livre, a ser realizada a partir das 15 horas.
Sala das Sessões,
Eduardo Tuma
Vereador”
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Tuma - PSDB) - A votos o
requerimento. Os Srs. Vereadores favoráveis permaneçam como
estão; os contrários, ou aqueles que desejarem verificação
nominal de votação, manifestem-se agora. (Pausa). Aprovado
Quero fazer o anúncio no nosso plenário, de forma muito
honrosa, da presença do Deputado Estadual Castello Branco,
que nos visita na tarde de hoje. Deputado combativo, que tem
feito um trabalho excelente na Assembleia. Peço uma salva de
palmas ao Deputado. (Palmas). Obrigado, Deputado, por servir
ao nosso Estado com tamanha grandeza. Vejo que o Deputado
trouxe apoiadores e passo à leitura da faixa que está aqui no
plenário: “Deputado Castello Branco e Marcelo Braga pela
aprovação do PL 215/2018.”
Tem a palavra, pela ordem, o nobre Vereador Camilo Cristófaro para comunicado de Liderança.
O SR. CAMILO CRISTÓFARO (PSB) - (Pela ordem) - Obrigado, Sr. Presidente, cumprimento o Deputado Castello, cumprimento o nobre Vereador Digilio, que é do nosso PSL de
São Paulo. Nós, em breve, iremos apresentar um projeto de lei
nesta Casa que vai beneficiar muito os taxistas da cidade de
São Paulo. Nós vamos fazer uma lei em que os taxistas serão
reconhecidos nesta cidade.
Trata-se de uma propositura visando autorizar a municipalidade a criar o convênio com as concessionárias de serviços
públicos para prover os pontos de táxi instalados no Município
com energia elétrica, rede de esgoto, água potável e telefonia
fixa. O enfrentamento dessa pandemia fez com que a municipalidade se mobilizasse de diversas formas para munir os
cidadãos de defesas contra o vírus. Para tanto, a higienização
bem como o uso de EPIs, passaram a ser fundamentais para
evitar a propagação de diversas doenças. Esse convênio com as
concessionárias criará mais segurança e conforto aos permissionários e aos milhares de usuários que utilizam desse meio de
transporte. Será um projeto revolucionário para os taxistas. Está
aberto para os coautores, com muito prazer.
E já aviso que eu voto contra a lei do Vereador Adilson
Amadeu, que está hoje tentando se intrometer com os motociclistas da cidade de São Paulo. Era taxista, agora virou motofretista. Então, voto contra e o PSB vota contra. Ou seja, uma lei
que estava apensada ao PL 130/2019 e foi desapensada. É uma
lei eleitoreira e os 100 mil motofretistas desta cidade sabem
que mil e oitocentos, dois mil não representam a categoria.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. QUITO FORMIGA (PSDB) - Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Tuma - PSDB) - Tem a palavra, pela ordem, o nobre Vereador Quito Formiga.

A SRA. SONINHA FRANCINE (CIDADANIA) - Questão de
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Tuma - PSDB) - Vereador
Quito. Depois do Vereador Quito, encaminhamos...
A SRA. SONINHA FRANCINE (CIDADANIA) - (Pela ordem) - Considero essa fala ofensiva, Presidente: dizer que o
Vereador se intrometeu, eleitoreiro. O Regimento veda esse tipo
de manifestação, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Tuma - PSDB) - Desculpe.
Confesso que os outros Vereadores demandaram a minha atenção e não consegui escutar a fala do Vereador Camilo, mas farei
o pente fino. Vereador Quito Formiga.
O SR. QUITO FORMIGA (PSDB) - (Pela ordem) - Obrigado,
Presidente. Na verdade, falo com a anuência do meu Líder, Vereador Gilson Barreto, para um comunicado de Liderança pelo
PSDB. Na verdade, Presidente, é para agradecer o que foi feito
na última quarta-feira quando solicitei a V.Exa. a retirada da
pauta de um projeto de minha autoria para que fosse inserido,
como está sendo feito na data de hoje, o PL 578/2019, projeto
que garante todos os benefícios à categoria de entregadores
motorizados da cidade de São Paulo, tantos os celetistas como
os autônomos e os de aplicativos. Esse é o projeto que a Câmara deve votar para realmente favorecer toda a categoria de
motofretistas da cidade de São Paulo.
Então, agradeço a V.Exa. por ter atendido nosso pedido
quanto à possibilidade de votarmos hoje esse projeto.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Tuma - PSDB) - Obrigado.
Neste momento, vou encerrar, de ofício, a presente sessão.
Informo que o PL 266/2018 não recebeu emendas de redação. Vai à sanção do Sr. Prefeito.
Peço que os Srs. Vereadores que registrem a presença
para a primeira Sessão Extraordinária convocada para hoje,
e a abertura, conforme acordado no Colégio de Líderes, do
processo de votação virtual dos projetos de Vereadores dentro
do nosso prazo.
Convoco os Srs. Vereadores para a próxima Sessão Ordinária, terça-feira, dia 8 de setembro, com a Ordem do Dia a
ser publicada.
Estão encerrados os trabalhos.
EXPEDIENTE DESPACHADO PELA PRESIDÊNCIA EM
02/09/2020
Requerimentos
VEREADOR RICARDO TEIXEIRA (DEM)
13-00612/2020 - Desarquivamento do PL 206/2012.
VEREADOR ELISEU GABRIEL (PSB)
13-00613/2020 - Convocação de Sessão Solene para entrega de Salva de Prata à ADCE - Associação dos Dirigentes
Cristãos de Empresas de São Paulo.
VEREADOR ZÉ TURIN (REPUBLICANOS)
13-00614/2020 - Retirada do PL 474/2020.
VEREADOR GILBERTO NATALINI (PV)
13-00615/2020 - Voto de pesar pelo falecimento do Sr.
Washington Novaes.
VEREADOR MARIO COVAS NETO (PODE)
13-00616/2020 - Coautoria do PL 295/2019.
VEREADORA NOEMI NONATO (PL)
13-00617/2020 - Voto de júbilo e congratulações à Associação Portuguesa de Desportos.
VEREADORA SANDRA TADEU (DEM)
13-00618/2020 - Coautoria do PL 406/2019.
VEREADOR ISAC FELIX (PL)
13-00619/2020 - Voto de pesar pelo falecimento da Sra.
Edy Xavier Dutra.
VEREADORES MILTON LEITE (DEM) E ALFREDINHO (PT)
13-00620/2020 - Cessão de vaga na CPI com a finalidade
de investigar a responsabilidade das concessionárias de serviços públicos sobre as obras inacabadas no viário urbano do
PT para o Democratas, que indica o Vereador Caio Miranda
Carneiro.
VEREADOR TONINHO PAIVA (PL)
13-00621/2020 - Voto de júbilo e congratulações à Associação Portuguesa de Desportos.
VEREADORES GILBERTO NASCIMENTO (PSC) E ANDRÉ
SANTOS (REPUBLICANOS)
13-00622/2020 - Cessão de vaga na CPI com a finalidade de investigar a responsabilidade das concessionárias de
serviços públicos sobre as obras inacabadas no viário urbano
do Republicanos para o PSC, que indica o Vereador Gilberto
Nascimento.
VEREADOR EDUARDO TUMA (PSDB)
07-00015/2020 - Desconvocação da Sessão Ordinária do
dia 3 de setembro de 2020, para a realização de Tribuna Livre.
279ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
02/09/2020
- Presidência do Sr. Eduardo Tuma.
- Secretaria do Sr. Alessandro Guedes.
- Às 15h19, 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, Caio Miranda Carneiro, Camilo Cristófaro, Celso Giannazi, Celso Jatene,
Claudinho de Souza, Claudio Fonseca, Dalton Silvano, Daniel
Annenberg, 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, João Jorge, 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, Toninho Vespoli, Xexéu Tripoli e Zé Turin.
- De acordo com o Precedente Regimental nº 02/2020, a
sessão é realizada de forma híbrida, presencial e virtual.
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 279ª Sessão Extraordinária, da 17ª Legislatura,
convocada para hoje, dia 2 de setembro de 2020.
Vou passar a palavra às Lideranças que não falaram na sessão ordinária, até atingirmos quórum suficiente para deliberar o
primeiro projeto, pois são necessários 37 votos.
O SR. GILSON BARRETO (PSDB) - (Pela ordem) - Presente,
Sr. Presidente.
O SR. GILBERTO NATALINI (PV) - (Pela ordem) - Sr. Presidente, Natalini, por favor, inscrito.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Tuma - PSDB) - Tem a palavra, pela ordem, o nobre Vereador Rinaldi Digilio.
O SR. RINALDI DIGILIO (PSL) - (Pela ordem) - Sr. Presidente, Srs. Vereadores, amigos que nos acompanham pela TV Câmara e amigos das redes sociais, é muito grave o que eu tenho
para falar. Estão tentando excluir Jesus Cristo da História, e não
irão conseguir. Há poucos dias, viralizou-se um vídeo de uma
professora, que falava para substituir os termos Antes de Cristo
e Depois de Cristo, para duas novas siglas. a.C. seria transposto
para a era comum, como a sigla AEC, antes da era comum; e
substituir o termo Depois de Cristo para a Era Comum, E.C.,
e o princípio dessa história surgiu como uma mudança das
matérias didáticas da Secretaria da Educação. Essa professora
de escola pública da rede estadual foi indagada, e ela disse que
isso seria uma norma da rede pública do Estado de São Paulo,
sob alegação de que esses seriam termos muito cristãos. Isso
é um absurdo, porque esse termo não é cristão, mas histórico.
Questionada, a Secretaria negou e disse que seus materiais
seguem o padrão a.C., d.C., e isso, com toda certeza, é menos
ruim. Independentemente disso, crianças estão sendo ensinadas
diariamente a apagarem Jesus Cristo de suas vidas. Além de
qualquer questão espiritual, nós somos um país e uma sociedade guiada por valores da cultura judaico-cristã e tentar apagar
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isso é como apagar aquilo que realmente nós somos, e isso
não podemos aceitar. Logo, esses malucos vão querer mudar o
nome, por exemplo, do nosso Estado e da nossa cidade; em vez
de São Paulo, só Paulo. Afinal, o nome São Paulo faz referência
ao Apóstolo Paulo. Querer mudar a História e não reconhecer
aqueles que estabeleceram os patamares e fundaram os pilares,
os primeiros marcos, é algo ridículo. Assim seria com Santa
Catarina, com Espírito Santo e com outros Estados.
Como eu já disse, por trás desse papinho de Estado laico,
o que esse pessoal tenta, na verdade, é implantar um Estado
ateu. Estado laico significa Estado sem religião oficial, onde as
pessoas são livres para professarem sua fé, e não um Estado
onde é proibido ter fé, e se nós, cristãos, não ficarmos atentos,
eles irão implantar isso no nosso país.
Ontem, eu recebi várias mensagens de pessoas preocupadas com tudo isso que está acontecendo, pois simplesmente
pessoas estão tentando apagar a passagem de Jesus nesta
terra. Eu já estive em Israel algumas vezes e sei que o que
aconteceu: o Templo foi destruído no ano 70 d.C. pelo General
Tito, e não existiam árvores onde os cristãos foram pendurados
e queimados vivos. Com o dinheiro do templo destruído, foi
construído o Coliseu romano, e aconteceu uma grande dispersão de todos os cristãos pelo mundo. Então, como realmente
Jesus foi aquele que dividiu a História, por que não se manter
esse reconhecimento histórico? Querem mudar a passagem de
Jesus, que realmente mudou a História, os corações, as vidas e a
sociedade, para Era Comum.
Ficam aqui o meu posicionamento e a minha indignação.
Se nós não tivermos uma representação forte, se nos calarmos
diante dessa intervenção para tentar apagar Cristo da nossa
História e se acharmos que isso é normal, em breve, isso será
algo muito triste na nossa sociedade e nós passaremos a ser
uma maioria não representada, perseguida e proibida, como
inclusive está acontecendo atualmente na China: em agosto,
uma igreja teve de retirar 250 cruzes devido à perseguição do
Estado.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Tuma - PSDB) - Obrigado,
Vereador Rinaldi Digilio.
Srs. Vereadores, peço a V.Exas. que registrem presença no
painel eletrônico para dar continuidade à pauta.
Tem a palavra, pela ordem, para um comunicado de Liderança, o Vereador Gilberto Natalini.
O SR. GILBERTO NATALINI (PV) - (Pela ordem) - Sr. Presidente, obrigado.
Peço que fechem os microfones, por favor.
O SR. EDUARDO MATARAZZO SUPLICY (PT) - (Pela ordem) - Só para registrar presença.
O SR. GILBERTO NATALINI (PV) - (Pela ordem) - Registrem a presença do Vereador Eduardo Matarazzo Suplicy, por
favor.
Queria trazer ao plenário um assunto que para mim é
muito caro e muito triste, que é a morte de uma adolescente,
há cinco anos, chamada Victoria Natalini. Essa moça é minha
prima. Sou primo do pai dela e crescemos juntos. Eu o considero como um irmão.
Essa moça saiu em uma excursão de São Paulo junto com
vários colegas para uma fazenda em Itatiba. Foi uma excursão
da famosa Escola Waldorf e lá na excursão essa moça desapareceu durante os trabalhos escolares e, seis horas depois, o
pai foi avisado pela escola que ela tinha desaparecido. O pai
mobilizou, inclusive através de amizades que ele tem, helicóptero da PM e caminhão do GOE para localizar a menina, que foi
localizada morta no meio do matagal em uma posição “x” lá
colocada e foi levada ao IML de Campinas.
O laudo do IML de Campinas foi morte natural. A menina
de 17 anos nunca bebeu, nunca usou droga, uma moça que só
estudava. O pai não se conformou com isso e contratou o perito Badan Palhares e o perito Osvaldo Negrini que são os dois
melhores peritos do Brasil e que deram um laudo contraditando
o laudo do IML de Campinas. O laudo apontou que a menina
havia sido asfixiada, foi assassinato por asfixia.
O delegado de Campinas iria arquivar o caso como morte
natural. Na época, fui até o Governador Geraldo Alckmin e pedi
que, por favor, ele pudesse trazer o caso dessa menina, que iria
ser arquivado pela polícia de Itatiba, para o DHPP de São Paulo.
O DHPP de São Paulo começou as investigações.
Sras. e Srs. colegas Vereadores, não estou falando como
parente, estou falando como cidadão. Cinco anos depois do assassinato por asfixia dessa jovem, V.Exas. precisam ver o laudo
que foi dado pelos dois peritos, foi reconhecido pelo Instituto
de Criminalística de São Paulo, posteriormente, como morte por
asfixia. Foi provado o assassinato dessa jovem Victoria Natalini,
mas não foi esclarecido, não tem indiciados. Nem a escola foi
indiciada e nem o suspeito de ter provocado o assassinato foi
indiciado. Ouvi da boca de um policial do DHPP que eles estavam pensando em arquivar o caso sem resultado, sem punição,
sem indiciamento.
Venho fazer uma denúncia porque a Escola Waldorf contratou uma banca de advogados muito famosos, que todos os
senhores conhecem, e que fez o diabo - desculpe o termo - para
manipular a investigação e vem manipulando, preparando
testemunhas, intervindo no processo, enfim, fazendo tudo o que
uma escola não poderia fazer. Em nenhum momento assumiram
a responsabilidade pela morte da menina ou pelo assassinato
da menina.
Se V.Exas. olharem o processo que o DHPP fez, é inacreditável o que foi feito. Existe um suspeito que se evadiu da fazenda
dois meses depois da morte da moça. Esse suspeito, em 2007,
teve um caso de tentativa de estupro de uma menina que deu
depoimento no processo e que disse à polícia que o modus
operandi dele foi exatamente colocar a mão sobre a boca e o
nariz dela tentando calar. Ela escapou dele e, obviamente, está
viva, prestou depoimento. Foi a mesma forma que a Victoria
Natalini foi morta: mão na boca e no nariz, perdeu a respiração e morreu asfixiada. Quem é o suspeito? Esse senhor, esse
cidadão, era chamado pelas meninas da excursão de “o homem
da bomba d’água”. Ele trabalhava com uma bomba d’água na
fazenda e as meninas diziam que tinham medo dele durante
essa excursão, porque ele mexia com elas.
- O Sr. Presidente faz soar a campainha.
O SR. GILBERTO NATALINI (PV) - (Pela ordem) - Estou
terminando, Presidente. O DHPP deve explicações a essa família; deve explicações à sociedade paulistana sobre a conduta
da investigação - muito estranha - a respeito do assassinato da
Victoria Natalini. Eu cobro aqui, publicamente, nunca fiz isso,
Sr. Presidente, para não dizerem que eu estava usando o meu
mandato para defender justiça no assassinato de uma parente,
de uma prima minha. Nunca fiz isso, mas chegou a um ponto
que me vejo obrigado a fazê-lo: cobrar das autoridades. Nós
fomos a vários Secretários de Segurança; três Delegados do
DHPP mudaram durante esse período. Eu tenho forte suspeita
de que forças ocultas atuaram e atuam nesse inquérito para
impedir que a Escola Waldorf seja indiciada, seja criminalizada
como corresponsável por essa morte.
Quero só terminar dizendo, Sr. Presidente, que na Justiça
cível o pai ganhou uma ação contra a escola, que está condenada a indenizar a família. E, na Polícia de São Paulo, o caso rola
há cinco anos sem nenhum indiciamento.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Tuma - PSDB) - Muito obrigado, Vereador Gilberto Natalini.
O SR. DALTON SILVANO (DEM) - (Pela ordem) - Peço a
palavra, pela ordem, Sr. Presidente, para um comunicado como
Presidente da Comissão de Política Urbana.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Tuma - PSDB) - Não. Darei
a palavra ao Vereador Dalton Silvano para um comunicado de
Liderança pelo Democratas. Não há comunicado de Presidente
de Comissão, mas pelo Democratas.
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