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29 de ma¡o de 2013.Sáo Paulo .

Of íc io  CFO no 05412013

Senhor Secretário,

Na qualidade de Presidente da Comissáo de Finangas e Orgamento,
encaminho a Vossa Exceléncia cópia do Requerimento no 4112013, de autoria do
Vereador Aurélio Nomura, aprovado na Reuniáo Ordinária de 2910512013, pelo qual
solicita informagóes sobre a Operagáo Delegada.

Na oportunidade, meus de distinta consideragáo, colocando ao
seu dispor, para as i que ju , a Secretaria desta Comissáo.

Vereador
e Orgamento

Anexo: cópia do requerimento citado.

Ao Senhor
Roberto Teixeira Pinto Porto
Secretário de Seguranga Urbana
Rua Augusta,4351437 - Consolagáo
cEP 01305-000

Palácio Anchieta Viaduto Jacarei, 100 - Sáo Paulo - SP - CEP 01319-900 - fone (1 1) 3396-4216 www.financasorcamento@camara.sp.gov.br.
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CAMARA MUNICIPAL DE

SAO PAUTO
Gabinete do Vereudor Aurélio Nomuru

coMrssÁo DE FTNAN9AS E OR9AMENTO

REeuERrMENro N" Ll'l I trL?

Senhor Presidente.

Considerando o editorial do jornal Diário de S. Paulo, publicado no dia 28 de maio de
2013 (doc. Anexo), que trata da preocupagáo do noticiário no tocante aos atrasos dos
pagamentos aos policiais militares que fazem parte da Operagáo Delegada.

Considerando as declaragóes veiculadas pelo Rede Brasil Atual, de 20 de maio de
2013 (doc. Anexo),do Secretário Municipal de Direitos Humanos - Dr. Rogério Sottili, na
abertura da 35a Semana de Jornalismo as Pontifícia Universidade Católica , que diz "Náo
acho a Operagáo Delegada de Sáo Paulo uma boa solugáo, da forma como foifirmada";

REQUEIRO, nos termos regimentais, ao Exmo. Senhor Presidente da Comissáo de
Finangas e Orgamento que sejam solicitadas ao Secretário Municipal de Seguranga Urbana
as seguintes informagóes:

1) Qual o valor do convénio firmado com o Governo do Estado para o
desenvolvimento da Operagáo Delegada ?

2) Quantos policiais militares participam da Operagáo Delegada? Quanto em média
recebe cada policial militar pelo trabalho na Operagáo Delegada? Estáo ocorrendo atrasos
nos pagamentos? Se, sim por que?

Sala da Comissáo de Finangqs e Orgamento, maio de 2013.

Auréli omura
Veread PSDB

NA/rmrs

ViadutoJacareí. 100 - 6"andar - sala618
nomu ra@camara.sp"qov. !!

Belavisra - cEP 01319-900 - sP - Te1.3396-4286
www aurelionom ura.com. br
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Preocupa a notícia de que a prefeitura es_
té atasando o pagarnentoa policiais mi_
Irtares que fazem pafte da Operiacáo Oe_
legada. Tanto quaqto o atnio, e, ,1, o qu"
preocupa é a quebn de-confianca. Como
se.sabe, essa oper"qeo surgiu ierca de
:o¡: :Jros affis, numa combinagáo entre
Prefeitura e governo estadual, pára oue opessoal da pM tocasse o benefici¿rió dos
"blcos" que sempre fzenm em suas ho_
ras de folga, Em vez de trabalhar na folsas
para partculares, á ppisa¡a e'mutas le_
zes desarmádos, paasariam a tnbalhar
pan¡ o goverio munlclpal, faidados, ar_
f,.d:t ! acordo deu certo, a crimlna_
lidade ca¡u nasfmediaE6esdos pontos de
comércio popglar dq lidafle. .

O acefto funclonou, nos pqlmeiros anos.porque a Prefeltura cumpriu a sua oarte.
com o pagamento em dfa. Esse é um oon_
to fu ndamenbl, nosacedos que poúcirl,
mfl¡tares (do Brasll intelro, ressilte_se)
s.emPqe ftzenm. No Rio deJaneko, como

: 
Í 

amplamente sabido, os cont¡aventores
!1joeo !o btchg tgm como sagrado o.pagamento em dia dos pollcialsque con_
trtarn para sua segurarisa Em outros
cantos do Brasil, incluslve Sáo páulo.
também sáo porituals no pagamento as
empresas particulares que Élstorlca_ .

Telte u:am_em seu beneficio.as horas
de folga ps pMg.- 

. .

'i

. I

CadlPáe: I
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Rede BrasilAtual
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DIRTITOS HUMANOS
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O_sgcretário tambem criticou a intern¿9áo compulsria deusuados de crack no estado de Sáo paulo

secretario de Haddad admite desconforto com
Operagáo Dele gada
R*ger{o S*ttí l i  *f irmou que náa se senre 'csnfürtável,cn¡n
(nnveiltCI qr¡e, pága FMs d* folga pnra agirem naTrscat lzacao rJe  le ís  n r t rn . i lpa . is

Sáo Paulo - O secretário municipal de Direitos
,Hyi::.r de Sño pauto. Rogério Sorti l i . disse
noJe lzu) na abertura do 35o Semana de
Jornalismo da pontificia Universidade Católica
de Sño Paulo lpUC-Sp).  que náo se sente
contortave_l com a Operagño Delegada.
convénio firmado em2009 po,,áo do qual a
prefeitura paga pelos servigós de policiais
mltrtares em períodos de folga para agirem no
cumprimento das leis municipais. Ern*rnurgo, o
prefeito Fenrando Haddad (pT) e o gou";'uio,
Geraldo Alckmin (pSDB) assinaram-
oocumento que ampliou as atividades que
poderáo ser desenvolvidas por pMs.

Ao ser questionado sobre uma possível desmilitarizagáo da polícia para reduzir casos deviolagdesde direitos por parte áe poriciais e sobre a operagáo Deregada, Sottiri afirmouque quando estava a caminho do ivento ,.rezou para que ninguém fáesse esta pergunta,,."Sou secretário de Direitos Humanos de sao pauro, portanto, sigo uma diretriz porítica,mas nenl sempre nos sentimos confortáveis com algumas ¿.áirol q"" extrapolam nossacompeténcia. confesso que essa é uma destas questóes. Nño acho a bperagao Deregadauma boa solugáo, da forma pela qual foi firmáüa.,,
A ampliagáo do convénio possibirita que, arém de fiscarizar o comércio irregurar, os3'986 policiais mirirares e 

-bombeiros 
á" áp"iugag^ ajydem na fiscalizagáo e prevengáo deincéndios em casas noturnas, no programá de iirencio urbano (psiu) e na protegáo do

H::'il::'" 
e equipamenros municipa-is. a ope.uqao foi tamté;;*ii"á" para o período

Ainda segundo o secretário, no entendimento de Haddad e do secretário de SegurangaUrbana, R.ober-to Porto, "a pactuagáo foi n"""rrária para atender a locais extremamentevulneráveis dentro de Sáo pauro", e nao rrouu" urmento nos registros de abusoscometidos pelos policiais militares.

"Eu mesmo conversei com o prefeito sobre isso e el-e disse que é uma tarefa da prefeiturafiscalizar para que náo ocorram vioragóes. Mas confesso q"¿ 
".;;;; f,"oderíamos te'taroutras alternativas,,, comentou.

Sobre a agáo policial 
"u.id?9: 

de Sáo pauro, Sottiri afirnrou que as vioragóes de direitoshumanos cometidas pera porícia M.iritar, print¡rr"nte nas periferias da cidade, ..sáo
problemas a serem enfrentados", ainoa que o !iu"n.,o municipar náo tenha competénciapara lidar com a PM' EIe chamou a atengao pJ.u u, truculéncias policiais cornetidas pelaGuarda Civil Metropolitana (CCM).

i: ttjfAC/,ij {-lii..l i-jli^ ij: r,){j
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"Temos governabil idade sobre a GCM, que também náo é flíci l. A GCM é truculenta,
porque ela vem formada sobre a ideia da repressáo, de dispersar, higienizar, de tirar as
pessoas diferentes das ruas. Se é LGBT tem de sair, o padráo é ser macho ou mulher, se é
morador de rua tem de sair também, e este é um processo cultural a ser trabalhado."

Sotti l i  também afirmou que foi criado em parceria com a Secretaria Municipal de
Educagáo um grupo de traballio para criar uma política de educagáo em direitos
hunranos, e com a Secretaria de Seguranga Urbana, um programa, junto á GCI\,i, que
inclui a criagáo de novos editais de concursos e contratagAo. "O edital contava com itens
inacreditáveis para o século 21, como requisitos de núnreros de dentes na boca, altura
mínima, tinha caráter extremamente preconceituoso."

Nova virada

A Virada cultual que terá "a cara" da administragáo municipal atual, segundo Sotilli,
será o evento de 2014. "Herdamos um projeto muito interessante, mas que já veio com
alguns encaminhamentos. A virada que vai ter a nossa cara será a virada do ano que
vem." Ele ressaltou que este ano algumas mudangas já forant implementadas, como
atragóes de rap realizadas no centro da cidade.

Sobre a possível omissáo da Polícia Militar diante de furtos, assaltos e arrastóes que
aconteceram na virada deste ano, realizada entre sábado e domingo (l 8 e I 9), relatadas
por frequentadores do evento, o secretário de Direitos Humanos afirmou que existia uma
orientagáo da prefeitura ao governo estadual para náo deixar a PM praticar violéncias e
abusos, "mas náo existe isso de orientagáo de náo intervir". "O prefeito acha que se é
necessário, a polícia tem de intervir Íresmo, o que tem de mudar é a abordagem."

Divergéncias

os direitos humanos na seguranga pública precisam avangar através de um "pacto
federativo", segundo Sotilli. "lsso náo é facil. o estado é governado por um partido com
vis6es diferentes, mas precisamos abrir caminhos junto á secretaria Estadual de
Seguranga Pública (SSP)."

O secretário ainda criticou posicionarnentos políticos tomados pelo governador Geraldo
Alckmin (PSDB) nos últimos meses. "o governo do estado é a favor da internagáo
compulsória, é a favor da redugáo da maioridade penal, somos contra tudo isso. o que
está sendo proposto náo é novo,já ficou comprovado que éineficaz e que agrava o
problema de violagóes dos direitos humanos no país. Precisamos desconstruir a política
de violagóes dos direitos hunranos e construir outra, de promoEáo destes."

registrado em: ro.sé-rjo so-ttlli,¿ir_e!t-os_hgnp"n,o:,-opgf?lag"dg,]_eCq,f-efjfadg_h?-qdad,yUed-a_q¿!!-ujg!,Cgef_dq.SiU!
m"q,nigip..?"!,p,,t-'n,C-c-m
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Sáo Paulo, l0 dejunho de 2013

OF'ICIO 1 47ISMSU/GAB/2013

Senhor Presidente,

Tenho a grata satisfagáo de cumprimentá-lo e, por necessário, em atengáo ao

oficio n' 05412013, esclarecer a Vossa Exceléncia que os valores e os respectivos

pagamentos do convénio denominado "Operagáo Delegada" ficam a cargo da Secretaria

de Coordenagáo das Subprefeituras, que detém as informagOes objeto do requerimento no

4112013, subscrito pelo nobre Vereador Aurélio Nomura.

Esclarego, oufossim, que os respectivos documentos estilo nesta data

sendo encaminhados a Secretaria de Coordenagño das Subprefeituras para os devidos

esclarecimentos.

Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Exceléncia protestos de

estima e distinta consideragáo.

Secret¿írio Municipal de Seguranga Urbana

Exmo. Sr. Vereador Roberto Tripoli

Cámara Municipal de Sño Paulo

Viaduto Jacareí 100 7" andar sala 705

Sño Paulo-SP

Rua Augusta,435 7o andar- consolagáo - sño Paulo - Tel. 3124-5104 I 5116












