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Clara, boa tarde.

"Todos os meses o prefeito estará na Câmara Legislativa"
Verdadeiro, mas em agosto não houve visita à Câmara. O que aconteceu?

O prefeito vai à Câmera sempre na primeira semana de cada mês. Excepcionalmente, no mês
de agosto, em virtude da agenda apertada de votações, a Câmara não disponibilizou agenda.
No entanto, ainda em agosto, o prefeito recebeu vereadores em almoço.

"Todos os ex-prefeitos (...) se reunirão no mínimo três vezes por ano como
Conselho Superior da Cidade"
O Conselho se reuniu uma única vez. O prefeito mudou de ideia quanto a periodicidade?

O convite foi direcionado a todos os ex-prefeitos da cidade. Até o momento, os ex-prefeitos
só puderam comparecer a uma reunião, que ocorreu em março. A atual gestão continua à
disposição para debater assuntos de interesse da cidade.

"estabelecemos como princípios (...) e a transparência dos nossos atos"

A gestão Doria algumas vezes se envolveu em controvérsias por falta de transparência. O
comportamento pouco transparente do prefeito dificulta a averiguação de conflito de
interesses. No primeiro trimestre, Doria declarou doações da iniciativa privada que não
haviam sido registradas no Portal de Transparência da cidade de São Paulo, ambiente cuja
finalidade é esta.
O jornal Valor Econômico também revelou que o prefeito viajou ao menos duas vezes em jato
particular do advogado Nelson Wilians, quando ele sempre afirmou que usava avião próprio.
O MP, inclusive, investiga as viagens do prefeito.
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Agora em novembro o chefe de gabinete da Secretaria Especial de Comunicação foi demitido
por dificultar o acesso a dados via LAI.
A transparência não parece ser um princípio que norteia essa gestão.

O veículo erra ao afirmar que “a transparência não parece ser um princípio que norteia esta
gestão”. Todas as doações estão disponíveis no portal da transparência e podem ser
acessadas

por

qualquer

munícipe

no

link:

http://transparencia.prefeitura.sp.gov.br/contas/

Paginas/Doacoes_Comodatos_Termos.aspx
Todos os procedimentos também são publicados no Diário Oficial do Município e estão
disponíveis para consulta.
Com relação à matéria do jornal Valor Econômico, já foi esclarecido diversas vezes que o
prefeito viaja com seus próprios recursos. Quando utiliza aeronave de terceiros, o faz no
âmbito de um acordo de troca de horas, algo comum e corriqueiro na aviação executiva.
Quando por ventura seu avião não pode ser utilizado por qualquer razão, usa aeronave de
outras pessoas, que são ressarcidas com o empréstimo do avião do prefeito posteriormente.

Ainda sobre as viagens, a demanda menciona a investigação do Ministério Público. Cabe
esclarecer que este pedido foi arquivado no início do mês.

De acordo com o parecer do

promotor responsável, “não existe nenhum prejuízo constatado que justifique a continuidade
das investigações, posto que não existe qualquer prova de prejuízo ao erário”
Na decisão, o promotor Marcelo Milani ressaltou que “nada demonstra atitude arbitrária, nem
indícios de dolo ou má-fé”.
O documento informa ainda que, de acordo com o levantamento apresentado pela defesa,
todas as despesas foram custeadas pelo prefeito. Portanto, não foi constatado prejuízo ao
erário. Também explica que não houve desrespeito à Lei Orgânica do Município.
Sobre a gravação do ex-chefe de gabinete Lucas Tavares, os trechos de áudio divulgados não
refletem a orientação da gestão para que a Lei de Acesso à Informação seja sempre
respeitada. Prova disso é que o primeiro semestre de 2017 tem o maior percentual de
pedidos de informação atendidos nos últimos quatro anos (números abaixo). A Controladoria
Geral do Município já está elaborando um novo plano de transparência para que eventuais
problemas ainda existentes em relação ao cumprimento da lei sejam sanados. Apesar de não
haver dolo em suas ações, o funcionário pediu exoneração, o que atende a determinação da
Secretaria de Comunicação.
Ano de referência
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Uma cidade melhor, mais justa, mais limpa e mais linda para se viver
Conforme revelado pelo jornal Folha de São Paulo, a varrição e o número de toneladas de lixo
coletado na cidade diminuíram no primeiro semestre

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/09/1919696-simbolo-de-doria-varricao-de-rua-recua-no-1semestre-em-sao-paulo.shtml

Conforme informado em janeiro, mesmo com um déficit no orçamento, a Prefeitura tem sim
empreendido esforços na área de zeladoria. Vale esclarecer que neste caso específico da
Folha de São Paulo - cuja queda representa apenas 6% do total - há fatores que podem
explicar o dado. Em março foi implementado o Controle de Transporte de Resíduos Eletrônico
(CTR). A medida elevou em mais de 2.500% a quantidade de resíduos da construção civil
destinados corretamente aos aterros, reduzindo, assim, o descarte irregular nas ruas. Em
dezembro de 2016, por exemplo, existiam 3.740 pontos de descarte irregular mapeados na
cidade; em setembro (data da publicação da matéria), eram 3.153.
Cabe frisar também um possível aumento da conscientização da população sobre o descarte
de resíduos. Nesse sentido, programas como o Cidade Linda não visam aumentar a
quantidade de resíduos coletados, mas exatamente o contrário: diminuir a geração de
resíduos por meio da conscientização.
Isto posto, vale destacar outras medidas para melhorar a zeladoria na cidade:
·

·

Aumento de 32 para 75 nas equipes de tapa-buraco;
Programa Cidade Linda e Mutirão Mario Covas – 46 edições de cada programa

realizadas até agora.
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Somente no âmbito do programa Cidade Linda foram instaladas mais de 5 mil

papeleiras de lixo.
·

Revitalização de praças e monumentos por meio de doações;

·

Atendimento de todas as demandas represadas em 2016 com relação aos serviços

de tapa-buraco das Prefeituras Regionais;
·

Programa Asfalto Novo, que está em andamento e investirá R$ 350 milhões no

recapeamento de mais de 3 milhões de metros quadrados de vias em todas as 32
Prefeituras Regionais da capital paulista;
·

Outras ações podem ser consultadas no portal da Prefeitura de São Paulo.

De: Clara Becker [mailto:clara@lupa.news]
Enviada em: quarta-feira, 22 de novembro de 2017 12:50
Para: SECOM - IMPRENSA
Assunto: Outro Lado - Checagem Discurso de Posse
[Texto das mensagens anteriores oculto]

IMPORTANTE
Esta mensagem, incluindo qualquer anexo, é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é
dirigida, podendo conter informação confidencial e/ou legalmente protegida. Se você não for o destinatário
desta mensagem, por favor, não divulgue, copie, distribua, examine ou, de qualquer forma, utilize a
informação aqui contida, por ser ilegal. Caso você tenha recebido esta mensagem por engano, pedimos que
nos retorne este e-mail, e elimine seu conteúdo em sua base de dados, registros ou sistema de controle.
This message, including any attachment, is intended exclusively for the person(s) to whom it is addressed,
and may contain confidential and / or legally protected information. If you are not the recipient of this
message, please do not disclose, copy, distribute, examine or, in any way, use the information contained
herein, as it is illegal. If you have received this message in error, we ask that you return this email to us and
delete your content in your database, records or control system.
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