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Promovente:
Ver. ANTONIO DONATO (PT)
Ementa:
Requer a constituição de Comissão Parlamentar de Inquérito, com base no
artigo 33 da Lei Orgânica do Município, para averiguar o expressivo
aumento dos contratos emergenciais firmados pela Administração
Municipal.
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VEREADOR DONATO

/2022

Requer a constituição de Comissão
Parlamentar de Inquérito, com base no
artigo 33 da Lei Orgânica do Município,
para averiguar o expressivo aumento
dos contratos emergenciais firmados
pela Administração Municipal.

Considerando a competência constitucional do Poder Legislativo de
apurar e fiscalizar as ações do Poder Executivo e aperfeiçoar a Legislação
Municipal;
Considerando matéria do SPTV (TV Globo), que foi ao ar na noite
de 15/03/2022, expondo dados do Tribunal de Contas do Município que dão
conta de um expressivo crescimento, no período de 2017 a 2021, nos gastos
com obras emergenciais na capital;
Considerando que, de acordo com a matéria, no ano passado a
gestão do Prefeito Ricardo Nunes gastou 40 vezes mais em obras emergenciais
do que em 2017: em 2017 foram gastos R$ 8.205.508,99, em 2018 gastou-se
R$ 57.809.929,93; em 2019, R$ 124.539.221,28; em 2020, R$ 128.986.786,23
e, por fim, em 2021 foram gastos R$ 335.771.306,02;
Considerando que as quatro obras mais caras foram feitas para
resolver

problemas

antigos,

a

saber:

canalização

do

Córrego

Diniz

(desabamento ocorreu em 2019 e emergencial realizado em 2021 no valor de
R$ 14.736.875,93); Canalização do Córrego Tremembé (no valor de R$
18.410.051,85); Córrego Jaquetiba (no valor de R$ 12.121.157,81); Córrego
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VEREADOR DONATO
Rola Moça (transbordamento ocorreu há 3 anos e o contrato foi realizado em
2021 no valor de R$ 12.731.422,98);
Considerando a necessidade de averiguação de tais contratos a fim
de apurar se todos, de fato, são passíveis de caracterização via emergência,
através de dispensa de licitação, ou se há obras que poderiam ter sido melhor
projetos melhores executados;
Requeiro, com fundamento no art. 33 da Lei Orgânica do Município
de São Paulo e art. 93 do Regimento Interno, a constituição de Comissão
Parlamentar de Inquérito – CPI, composta por 5 (cinco) membros, com duração
de 120 ( cento e vinte) dias, para averiguar o expressivo aumento dos contratos
emergenciais firmados pela administração municipal, seus objetos, justificativas,
condições contratuais e execuções.

Sala das Sessões, em 16 de março de 2022.

ANTONIO DONATO
Vereador
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planejadas, licitadas e, assim, gerar economia aos cofres públicos além de
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REQUERIMENTO N°.

/2022

Requer a constituição de Comissão
Parlamentar de Inquérito, com base no
artigo 33 da Lei Orgânica do Município,
para averiguar o expressivo aumento
dos contratos emergenciais firmados
pela Administração Municipal.

Considerando a competência constitucional do Poder Legislativo de

apurar e fiscalizar as ações do Poder Executivo e aperfeiçoar a Legislação
Municipal;

Considerando matéria do SPTV (TV Globo), que foi ao ar na noite
de 15/03/2022, expondo dados do Tribunal de Contas do Município que dão

conta de um expressivo crescimento, no período de 2017 a 2021, nos gastos
com obras emergenciais na capital;
Considerando que, de acordo com a matéria, no ano passado a

gestão do Prefeito Ricardo Nunes gastou 40 vezes mais em obras emergenciais
do que em 2017: em 2017 foram gastos R$ 8.205.508,99, em 2018 gastou-se

R$ 57.809.929,93; em 2019, R$ 124.539.221,28; em 2020, R$ 128.986.786,23
e, por fim, em 2021 foram gastos R$ 335.771.306,02;
Considerando que as quatro obras mais caras foram feitas para

resolver

problemas

antigos,

a

saber:

canalização

do

Córrego

Diniz

(desabamento ocorreu em 2019 e emergencial realizado em 2021 no valor dè

R$ 14.736.875,93); Canalização do Córrego Tremembé (no valor de R$
18.410.051,85); Córrego Jaquetiba (no valor de R$ 12.121.157,81); Córrego
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VEREADOR DONATO
Rola Moça (transbordamento ocorreu há 3 anos e o contrato foi realizado em
2021 no valor de R$ 12.731.422,98);

Considerando a necessidade de averiguação de tais contratos a fim
de apurar se todos, de fato, são passíveis de caracterização via emergência,

através de dispensa de licitação, ou se há obras que poderíam ter sido melhor
planejadas, licitadas e, assim, gerar economia aos cofres públicos além de

projetos melhores executados;
Requeiro, com fundamento no art. 33 da Lei Orgânica do Município

de São Paulo e art. 93 do Regimento Interno, a constituição de Comissão

Parlamentar de Inquérito - CPI, composta por 5 (cinco) membros, com duração
de 120 (cento e vinte) dias, para averiguar o expressivo aumento dos contratos

emergenciais firmados pela administração municipal, seus objetos, justificativas,

condições contratuais e execuções.

Sala das SgS^ões, em 16 de março de 2022.

X

ANTONIO DONATO
Vereador
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