365ª SESSÃO ORDINÁRIA

14/06/2012

- Presidência do Sr. José Police Neto.

- Secretaria do Sr. Ítalo Cardoso.

- À hora regimental, com o Sr. José Police Neto na presidência, feita a chamada,
verifica-se haver número legal. Estiveram presentes durante a sessão os Srs. Abou Anni,
Adilson Amadeu, Adolfo Quintas, Agnaldo Timóteo, Alfredinho, Aníbal de Freitas, Antonio
Carlos Rodrigues, Arselino Tatto, Atílio Francisco, Attila Russomanno, Aurélio Miguel, Aurélio
Nomura, Carlos Apolinario, Carlos Neder, Celso Jatene, Chico Macena, Claudinho de Souza,
Claudio Fonseca, Claudio Prado, Dalton Silvano, David Soares, Domingos Dissei, Donato, Edir
Sales, Eliseu Gabriel, Floriano Pesaro, Francisco Chagas, Gilson Barreto, Goulart, Ítalo
Cardoso, Jamil Murad, José Américo, José Ferreira dos Santos - Zelão, José Rolim, Juliana
Cardoso, Juscelino Gadelha, Marco Aurélio Cunha, Marta Costa, Milton Ferreira, Milton Leite,
Netinho de Paula, Noemi Nonato, Paulo Frange, Quito Formiga, Ricardo Teixeira, Roberto
Tripoli, Sandra Tadeu, Senival Moura, Souza Santos, Tião Farias, Toninho Paiva, Ushitaro
Kamia e Wadih Mutran. O Sr. Natalini encontra-se em licença.

O SR. PRESIDENTE (José Police Neto - PSD) - Há número legal. Está aberta a
sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos.
Esta é a 365ª Sessão Ordinária, da 15ª Legislatura, convocada para hoje, dia 14 de
junho de 2012.

As sessões plenárias estão sendo transmitidas ao vivo pela TV Câmara São Paulo,
canais 185 - sinal digital e 66 - sinal analógico da TVA; canais 7 – sinal digital e 13 – sinal
analógico da Net; e pela internet através do portal da Câmara – www.camara.sp.gov.br, links
TV Câmara e Auditórios On-Line.
Tem a palavra, pela ordem, o nobre Vereador Aurélio Miguel.

O SR. AURÉLIO MIGUEL (PR) – (Pela ordem) - Sr. Presidente e Srs. Vereadores,
como V.Exas. já devem ter visto, o jornal Folha de S.Paulo traz hoje uma matéria, na qual
tentam me envolver num sistema de propinas, baseados em informações do tipo “ouvi dizer”.
Os jornalistas da Folha de S.Paulo alinhavam uma história em que tentam me ligar a um
funcionário público alvo de investigações, fato também amplamente divulgado. Sou forçado a
crer que esse tipo de história mirabolante tem ligação com o meu papel de investigador dos
meandros burocráticos da Prefeitura Municipal de São Paulo. Tenho, com o meu trabalho, feito
inimigos. Tenho incomodado muita gente. Claro que esperava que, em um determinado
momento, isso iria acontecer. Colegas desta Casa já haviam me alertado para isso.
Se for uma tentativa para me calar, não conseguirão. Tenho ocupado este microfone
para criticar e apontar falhas no serviço público. Hoje sou obrigado a ocupar meu tempo para
me defender de acusações infundadas, vagas e sem nenhuma comprovação. Acusam-me do
crime que tenho, sistematicamente, denunciado aqui. Tentam me ligar a quem investigo, a
quem, insistentemente, tenho convocado para prestar depoimentos nesta Casa.
Há algum tempo, caros Vereadores, tenho trabalhado para que esta Casa
Legislativa instale uma quarta CPI, para que sejam esclarecidas as questões relativas à
Secretaria de Habitação e à liberação de empreendimentos imobiliários. Creio que essa é a
hora mais do que adequada para que isso ocorra. Claro que, neste momento, e por essas
acusações infundadas, eu me sentiria impedido de participar dessa CPI, mas, ainda assim,

insisto e rogo aos meus Pares que essa CPI seja finalmente instalada. Não deve pairar dúvida
alguma mais.
Quero manifestar a minha indignação pela publicação de uma matéria que tenta
macular minha imagem de homem público. Não conheço a autora da denúncia. Não sei os
motivos que a levaram a incluir meu nome numa contenda sua com o seu ex-empregador. Já
estou tomando todas as medidas legais para apurar quais foram os objetivos dessa senhora,
que também construiu uma carreira profissional na indústria farmacêutica.
Srs. Vereadores, reafirmo aqui o meu firme propósito de seguir adiante, no objetivo
de apurar as eventuais irregularidades que ocorrem na Sehab. Não serão denúncias sem
fundamento que me atemorizarão. Isso apenas me dá mais gana para trabalhar. O dinheiro
público merece respeito e exige responsabilidade no seu trato. Se os indícios são fortes, tem
de haver investigação, mas, no meu entendimento, “ouvi dizer”, conforme está no jornal hoje,
pode ser indício de muita coisa, mas não de minha participação nesses negócios.
Confio na Justiça, confio na liberdade responsável da Imprensa, confio no trabalho,
confio, enfim, senhores, em que acabará triunfando a verdade, acabará vencendo a
democracia e acabará vencendo a moralidade pública que tanto defendo.
Era o que eu tinha a dizer, Srs. Vereadores.

O SR. PRESIDENTE (José Police Neto - PSD) – Tem a palavra, pela ordem, o
nobre Vereador Roberto Tripoli.

O SR. ROBERTO TRIPOLI (PV) – (Pela ordem) – Sr. Presidente, quero deixar
registrado que conheço o nobre Vereador Aurélio Miguel e sua família e tenho certeza de que
a verdade virá à tona em breve. Não acredito no que li.

Sr. Presidente, por acordo de lideranças, requeiro, regimentalmente, o adiamento do
Pequeno e do Grande Expediente.

O SR. PRESIDENTE (José Police Neto - PSD) – É regimental o pedido de V.Exa. A
votos o adiamento. Os Srs. Vereadores favoráveis permaneçam como estão; os contrários, ou
aqueles que desejarem verificação de votação, manifestem-se agora. (Pausa) Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (José Police Neto - PSD) – Tem a palavra, pela ordem, o
nobre Vereador Adilson Amadeu.

O SR. ADILSON AMADEU (PTB) - (Pela ordem) – Sr. Presidente, nobres
Vereadores, não vou falar do Vereador, mas do amigo Aurélio Miguel. Não tenho procuração
para defender S.Exa., mas desafio aqueles que querem manchar o nome desse atleta, pai de
família e homem maravilhoso. Sem dúvida alguma, confio em todos os Srs. Vereadores desta
Casa, mas percebo que a Imprensa em geral gosta de sangue e quer, sim, trazer o vento de
Brasília à capital paulista. Não vai conseguir, porque a verdade vai prevalecer sempre.
Em relação ao que foi publicado pelo jornal Folha de S.Paulo, a matéria não mostrou
nada, não mostrou a verdade sobre esse homem público que trabalha em prol da população
de São Paulo. Por isso, mais uma vez, desafio a Imprensa, que está sempre querendo
manchar nomes de homens públicos desta Casa que só querem trabalhar.
Estou junto com o amigo Aurélio Miguel em qualquer bandeira que S.Exa. levantar.
Além disso, a explicação oferecida por S.Exa. do microfone deste plenário foi direcionada a
todos, inclusive à Imprensa e por isso não há necessidade de o Vereador dar uma entrevista
coletiva.

O SR. PRESIDENTE (José Police Neto - PSD) – Passemos ao Prolongamento do
Expediente.

PROLONGAMENTO DO EXPEDIENTE

O SR. PRESIDENTE (José Police Neto - PSD) – Tem a palavra, pela ordem, o
nobre Vereador Roberto Tripoli.

O SR. ROBERTO TRIPOLI (PV) - (Pela ordem) – Sr. Presidente, requeiro,
regimentalmente, sejam considerados lidos os papéis do Expediente.

O SR. PRESIDENTE (José Police Neto - PSD) – A pedido do nobre Vereador
Roberto Tripoli, submeto ao Plenário sejam considerados lidos os papéis. A votos. Os Srs.
Vereadores favoráveis permaneçam como estão; os contrários, ou aqueles que desejarem
verificação nominal de votação, manifestem-se agora. (Pausa) Aprovada a leitura.

- É lido o seguinte:

O SR. PRESIDENTE (José Police Neto - PSD) – Tem a palavra, pela ordem, o
nobre Vereador Roberto Tripoli.

O SR. ROBERTO TRIPOLI (PV) - (Pela ordem) – Sr. Presidente, conforme reunião
do Colégio de Líderes tanto na terça-feira desta semana como na da semana passada, ficou
combinada a votação de vários projetos no dia de hoje. Nesse sentido, requeiro,
regimentalmente, o encerramento da presente sessão para que adentremos a sessão
extraordinária a fim de iniciarmos o processo de discussão e votação.

O SR. PRESIDENTE (José Police Neto - PSD) – É regimental o pedido de V.Exa. A
votos o encerramento desta sessão. Os Srs. Vereadores favoráveis permaneçam como estão;
os contrários, ou aqueles que desejarem verificação nominal de votação, manifestem-se agora.
(Pausa) Aprovado.
Então, conforme entendimento do Colégio de Líderes, a terça-feira da semana que
vem será o último dia para entrega de emendas à LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias, até
às 19h.
Anunciamos com muito orgulho a presença dos alunos das Faculdades Integradas
Campos Salles, do bairro da Lapa, do terceiro ano do curso de Direito, que nos acompanham
no dia de hoje. Muito obrigado pela presença. (Palmas)

Convoco os Srs. Vereadores para a próxima sessão ordinária e para cinco
sessões extraordinárias, com início logo após a ordinária, com a Ordem do Dia a ser
publicada.
Estão encerrados os nossos trabalhos.

