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Atual governonão representa
mais o espírito dos israelenses

opinião

ETGAR KERET
especial paRa a FOLHA, eM Tel aViV

“Desdeaguerra, sintoque
não estou aqui”, afirmameu
vizinhodeesquerdaenquan-
to seu cão urina em minha
cerca. “Caminho pela rua e
sinto que as solas de meus
pés nem tocam a sujeira es-
palhada aomeu redor.”
“Sabe o que quero dizer?

Como se eu fosse um turista
em um país do qual eu não
me sinto parte. É terrível.”
Não foi a primeira vez que

ouvialguémfalarsobreasen-
sação de se tornar forasteiro
em seu próprio país.
Uma situaçãonaqual o ci-

dadão acredita em uma de-
terminada administração e
termina por ter de conviver
comoutraécomumenormal
em países democráticos.
Mas há momentos menos

frequentes, e mais difíceis,
nos quais um eleitor sente
que o governo eleito não só
nãorepresentasuasposições
comotampouco representao
espírito do povo.
Houve alguns momentos

como esse na curta história
de Israel.
No momento dos acordos

de Oslo (1993), muita gente
quedefendiaacriaçãodeum
Grande Israel acreditavaque
o governo estava se afastan-
do de sua missão ao dar aos
palestinos territóriosque, se-
gundo essas pessoas, Deus
havia conferido a nós.
Essa sensação de aliena-

ção em relação ao governo
conduziu, por fim, ao assas-
sinato do primeiro-ministro
que então governava Israel.
Um momento não menos

traumático para os defenso-
res de umGrande Israel foi a
retirada de Gaza, quando
muitos colonosviramoExér-
cito, enviadoàregiãopara re-
tirá-losàforça,comoumafor-
ça cruel e estrangeira, e não
como Exército do povo.

E hoje, sob omais direitis-
ta e racista dos governos na
história de Israel, chegou a
vez de um público diferente
se sentir sub-representado e
isolado de seus líderes.
O nome que os líderes de

direita empregam para des-
crever esse público, que du-
ranteametadedoanopassa-
dosofreuameaçaseboicotes,
é “esquerda radical”.
Masessadesignaçãopopu-

lista está longe de proceder
—opresidentede Israel,Reu-
ven Rivlin, importante líder
da ala direita no país, é um
dos críticos mais eloquentes
deste governo.
“Esquerdistas”, portanto,

é uma denominação equivo-
cadapara todasaquelaspes-
soas que sentem que o espí-
rito da liderança do país di-
vergiu do espírito do povo.
Seria mais exato denomi-

ná-las liberais e democratas,
pois acreditam que igualda-
de e liberdade de expressão
sejam aspectos vitais damo-
derna sociedade judaica.
Nos últimos meses, Israel

passou por muitos aconteci-
mentos que solapam seu ca-
ráter liberal e democrático.
Desde o sequestro e assas-

sinato de três adolescentes
em Gush Etzion, em junho
passado, vimosumaondade
crimes de ódio que começou
pelo horripilante homicídio
de ummenino palestino.
Aondaculminoucomoin-

cêndio de escola bilíngue de
Jerusalém, um dos mais be-
los e comoventes exemplos
da coexistência entre árabes
e israelenses.
Nãoexistenadacomouma

nova campanhaeleitoral pa-
ra fazer comquemeuvizinho
esquerdista e seu cachorro
encarem a realidade.
Ele se verá forçado a con-

templar os fatos e votar na-
quele que poderá se tornar
um dos mais importantes
pleitosdahistória israelense.
As próximas eleições de-

terminarão não só o futuro
políticoeeconômicomas,an-
tes e acima de tudo, o futuro
social e moral do país.

ETGAR KERET, 47, autor israelense, lança
neste ano no Brasil o livro “sete anos
Bons” (editora Rocco)

do eNViadoa sHilo (cisJoRdÂNia)

Ascolinasnaporçãonorte
da Cisjordânia se repetem
umasàsoutrasnapaisagem,
entre pedras, um solo seco e
oliveiras agarradas às encos-
tas. Aqui e ali, apanhadosde
casasquebramamonotonia.
São os assentamentos ju-

daicos na região, considera-
dos ilegaispela lei internacio-
naleconstantementelembra-
doscomoumdosempecilhos
às negociações entre israe-
lenses e a liderança palesti-
na. A Cisjordânia foi ocupa-
da por Israel em 1967.
Os assentamentos voltam

aodiscursopolíticoporoutra

razão: seus moradores terão
umimportantepapelnoplei-
to ao votar em massa na di-
reita.Vivemcercade400mil
colonos judeus na Cisjordâ-
nia, ou 5% dos israelenses.
Aafinidadenaturaldesses

eleitoreséopartidodominis-
trodaEconomia,NaftaliBen-
nett.OCasa Judaica, de ideo-
logianacional-religiosa, tem
comoumadesuaspremissas
manter os assentamentos ju-
daicos fixos na Cisjordânia.
“Bennettdefendeasobera-

nia israelense na Judeia e em
Samaria.Ésimplesassim”,diz
David Rubin, presidente de
uma associação no assenta-
mento de Shilo. Judeia e Sa-
maria são a terminologia lo-
cal da Cisjordânia, referindo-
se ao passado bíblico.
Menos simples é o cenário

político israelense, em que o
premiêBinyaminNetanyahu
poderá tentar montar uma
coalizãoparaumpróximogo-

Argentinaquemoraem
assentamentodesde
2008dizque,nopoder,
esquerdaquis ‘entregar
tudoaospalestinos’

Nas áreas ocupadas por judeusnaCisjordânia, partido preferido é oCasa Judaica, de orientaçãonacional-religiosa

Assentados tememvitória da esquerda
verno, incluindo os assentos
conquistados pela Casa Ju-
daica (aprevisãoédeque se-
jam 11).
MoradoresdeShilo estive-

ram no comício de Netanya-
hu em Tel Aviv, no domingo
(15).O jornal “Haaretz” regis-
trou o financiamento dama-
nifestação por organizações
de colonos, a quem o gover-
no destina verba pública.

SOBREVIDA
Nascido nos EUA, Rubin

mudou-se para Shilo há 20
anos “paradarumavidame-
lhor aos nossos filhos. Acre-
ditamos na ligação histórica
do nosso povo com essa ter-
ra”, afirma.
Osanosnãoforamfáceisali.

A regiãoéalvodecrítica inter-
naeexterna, e em2001Rubin
e seu filho de então três anos
foramcercadospor terroristas
armados com fuzis AK-47 na
estradade Jerusalém.
Ele foi ferido na perna, a

criança foi baleada na cabe-
ça. Ambos sobreviveram.
“Eles queriam que eu fos-

se embora. Mas aminha res-
posta foi oposta. Decidi ficar
e expandir”, conta Rubin.
Ele é responsável hoje por

umcentro infantil que inclui

de uma escola a galinheiros
para ajudar no trauma en-
frentado por crianças locais.
Rubin afirma que a comu-

nidadedeShilovêaseleições
de terça com “trepidação”,
preocupada com uma possí-
vel vitória da esquerda.
Um governo liderado pela

oposição, diz, poderia signi-
ficar a entrega de assenta-
mentos na Cisjordânia a pa-
lestinos. Vive-se ali sob o
traumadequando, em2005,
colonos foram retirados de
Gaza à força pelo Exército.

HISTÓRIA
AargentinaVeronicaGare-

leckmudou-se para o assen-
tamentodeOfraem2008.Le-
vouos três filhos e teve outro
ali. Religiosa, elogia a tran-
quilidade da vida na peque-
na comunidade que funcio-
na como uma família. O ce-
nário entre colinas é bíblico.
“Quando falamosde Israel

como ‘terra santa’, é a isto
que estamos nos referindo.
Nossahistóriacomeçouaqui,
mas nos expulsaram. Não
pensamos que estamos ocu-
pando a terra. Ela é nossa. A
esquerda já esteve no poder
e quis entregar tudo aos pa-
lestinos.” (diOgO bercitO)

sebastian scheiner/associated press

Operário trabalha em construção no assentamento de Shilo

Pregão Eletrônico PE-011-5-0018
Objeto: Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A – Eletronorte, torna público
aos interessados que realizará licitação na modalidade de Pregão Eletrônico,
tipo menor preço por item, no dia 27/03/2015, às 09:30 horas, no Sistema
Comprasnet, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de vigilância patrimonial, ostensiva armada, nas
instalações da Eletronorte no âmbito da Regional de Produção e Transmissão
do Acre – OAC, Regional de Transmissão Rondônia/Acre – ORD e da Gerência
de Obras de Rondônia/Acre – ERO, nos Estados do Acre e Rondônia,
respectivamente. Total de itens licitados: 02. O edital estará à disposição dos
interessados nos endereços: www.comprasgovernamentais.gov.br, link: acesso
livre – Pregões – Agendados e: HTTP://www.eln.gov.br/pagina_15.htm.

RICARDO GONÇALVES RIOS
Diretor de Gestão Corporativa

AVISO DE LICITAÇÃO

Ministério de
Minas e Energia

GOVERNO DO ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE

Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças
Projeto Integrado de Desenvolvimento Sustentável

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÕES DE INTERESSE
SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA

Data: 16/03/2015
Projeto RN Sustentável - 8276-BR
O Governo do Rio Grande do Norte, através da Secretaria de Estado do Planejamento e das
Finanças- SEPLAN, torna público às empresas interessadas que estará recebendo, até às 17h
do dia 06 de abril de 2015, manifestações de interesse para de consultoria para Elaboração do
Planejamento Estratégico para a Articulação com os Sistemas de Ensino do Estado do Rio
Grande do Norte, em consonância com os procedimentos adotados pelo Banco Mundial e com os
resultados pretendidos pelo Governo do Estado, conforme as Diretrizes para Seleção e Contratação
de Consultores Financiadas por Empréstimos do BIRD, Créditos e Doações da AID pelos mutuários
do Banco Mundial, versão publicada em janeiro de 2011.
O teor integral do Aviso de Manifestação de Interesse estará disponível nos sítios www.rnsustentavel.
rn.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas na sede da Unidade de Gerenciamento do
Projeto RN Sustentável, localizada na Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças do
Rio Grande do Norte, Centro Administrativo do Estado, BR 101, km 0, Lagoa Nova, Natal/RN - CEP
59.064-901. Tel: 84 3232.1818 Fax: 3232.1911, ou ainda através do email: cmel.rnsustentavel@
rn.gov.br/cmel.rnsustentavel@rn.gov.br.

Edital de convocação de Audiência Pública sobre o EIA/RIMA
do empreendimento “Loteamento Residencial Kaloré”, de
responsabilidade da ACS Jaguariúna Empreendimentos Imobiliários
Ltda.OConselho Estadual do MeioAmbiente, usando de sua competência
legal, convoca audiência pública sobre o Estudo de Impacto Ambiental e
o Relatório de Impacto ao Meio Ambiente - EIA/RIMA do empreendimento
“Loteamento Residencial Kaloré”, de responsabilidade da ACS Jaguariúna
Empreendimentos Imobiliários Ltda. (Processo 187/2011), que se realizará
no dia 09 de abril de 2015, às 17 horas, no Teatro Municipal de Jaguariúna,
Rua Alfredo Bueno, 1.151, Centro, Jaguariúna / SP. Informa que cópia do
EIA/RIMA estará à disposição dos interessados, para consulta, na Câmara
Municipal de Jaguariúna, Rua Coronel Amâncio Bueno, 446, Centro,
Jaguariúna / SP, no período de 16 de março a 09 de abril de 2015, de
segunda a sexta-feira, das 08h às 17h.

PREGÃO Nº 015/2015 - PROCESSO Nº 25688/2015
AFundaçãodeDesenvolvimentodaUnicamp-FUNCAMPcomunicaaos interes-
sados que se encontra aberto o edital do pregão abaixo: Edital de PREGÃO
PRESENCIALn°015/2015paracontrataçãode fornecimentode leitepasteu-
rizado tipo B, destinado ao Hospital Estadual Sumaré - HES, do tipo menor
preço unitário por item, cuja sessão pública será realizada no dia 27/03/2015,
às 09h30min, no Auditório da Fundação de Desenvolvimento da Unicamp,
FUNCAMP, situado na Avenida Érico Veríssimo, 1.251, Campus Unicamp, Distri-
todeBarãoGeraldo,MunicípiodeCampinas/SP.Oeditalna íntegraencontra-se
disponível aos interessados no site http://www.funcamp.unicamp.br. Outras
informaçõespoderãoserobtidasatravésdo telefone(19)3521-2720.Campinas,
17 demarço de 2015. Andréia Cristina Lourenção Novais de Souza - PregoeiraEDITAL DE ADVERTÊNCIA.

A Bravvos do Brasil Indústria e Comércio de Artefatos de Borracha S/A, CNPJ 10.754.088/0001-90, por meio de
seu Diretor Presidente e Financeiro, Sr. Valdir Sílvio Pizani, vem a público alertar a todos os seus fornecedores para
que, ao contratar com a companhia, tenham o devido cuidado de verificar os poderes daquele que se apresentar em
seu nome para tanto, informações estas que podem ser solicitadas facilmente à Junta Comercial ou ao Serasa Experian.
Esclarece-se que a medida se faz necessária para evitar contratações indevidas da parte de pessoas estranhas
à companhia e que não detém poderes para representá-la, de modo que a Bravvos não assumirá qualquer
responsabilidade por débitos que surjam de tais negócios.

São Paulo, 12 de março de 2015.
Bravvos do Brasil Indústria e Comércio de Artefatos de Borracha S/A.

Valdir Sílvio Pizani – Diretor Presidente e Financeiro.

Equatorial Energia S.A.
CNPJ/MF nº 03.220.438/0001-73
NIRE 2130000938-8 - Companhia Aberta

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 09 DE FEVEREIRO
DE 2015. 1. DATA, LOCAL E HORA: Em 09 de fevereiro 2015, na filial da Equatorial Energia
S.A., na cidade do Rio de Janeiro, na Avenida Borges de Medeiros, nº 633 - Gr. 708 - Leblon,
Offices Shopping Leblon, CEP 22.430-041, às 12:00 horas. 2. CONVOCAÇÃO: Convocação
através de correio eletrônico a todos os membros deste Conselho. 3. QUORUM E PRESENÇA:
Presentes os seguintes membros deste conselho: Firmino Ferreira Sampaio Neto, Gilberto
Sayão da Silva, Alessandro Monteiro Morgado Horta, Carlos Augusto Leone Piani, Paulo
Jerônimo Bandeira de Mello Pedrosa, Celso Fernandez Quintella e Eduardo Saggioro.
4. MESA: Presidente: Carlos Augusto Leone Piani; Secretário: David Abdalla Pires Leal. 5.
DELIBERAÇÕES: Foi aberta a sessão, tendo assumido a Presidência da Mesa o Sr. Carlos
Augusto Leone Piani, que convidou o Sr. David Abdalla Pires Leal para secretariar os trabalhos,
tendo sido aprovadas as seguintes deliberações por unanimidade dos votos: (i) Aprovar a
lavratura da presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, nos termos do artigo 130, §
1º da Lei nº 6.404, de 15.12.1976 e posteriores alterações; (ii) Rerratificar a concessão de aval
em favor de sua controlada, a Centrais Elétricas do Pará S/A - CELPA, aprovada através da
deliberação constante do item ii da ata de reunião deste Conselho realizada em 30 de janeiro
do corrente, para fazer constar da mesma que se trata de “ratificação” e não “aprovação” da
concessão da garantia, de forma que a referida deliberação passa a ter a seguinte redação:
“Ratificar a concessão de aval pela Companhia, em favor de sua controlada, a Centrais Elétricas
do Pará S/A - CELPA, no valor de até R$294.000.000,00 (duzentos e noventa e quatro milhões
de reais), para garantir o cumprimento do contrato de empréstimo firmado entre esta controlada
e o Citibank S.A”; (iii) Rerratificar a prestação de fiança em favor de sua controlada, a Centrais
Elétricas do Pará S/A - CELPA, aprovada através da deliberação constante do item iii da ata de
reunião deste Conselho realizada em 30 de janeiro do corrente, para fazer constar da mesma
que se trata de “ratificação” e não “aprovação” da concessão da garantia, de forma que a referida
deliberação passa a ter a seguinte redação: “Ratificar a concessão de fiança na celebração do
contrato “Swap” necessário para a concretização da operação aprovada no item anterior”; e (iv)
Ratificar a autorização para a diretoria da Companhia ou os seus procuradores a praticar todos
os atos necessários à realização, formalização e aperfeiçoamento das operações ora aprovadas,
podendo, para tanto, celebrar todos e quaisquer documentos e instrumentos necessários. 6.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, que, após lida e
aprovada, foi assinada por todos os presentes. 7. ASSINATURA DOS PRESENTES: Presidente:
Carlos Augusto Leone Piani, Secretário: David Abdalla Pires Leal; Membros do Conselho de
Administração: Firmino Ferreira Sampaio Neto, Gilberto Sayão da Silva, Alessandro Monteiro
Morgado Horta, Carlos Augusto Leone Piani, Paulo Jerônimo Bandeira de Mello Pedrosa, Celso
Fernandez Quintella e Eduardo Saggioro. Certifico o registro em 11/02/2015, sob o número
20150111320. Cledinice Bastos da Fonseca, Secretária Geral - JUCEMA.

Convida o público interessado a participar da Audiência Pública que esta Comissão realizará tendo como
objeto expor e debater o Projeto de Lei nº 521/2014, de autoria do Vereador Laércio Benko, que:

“DISPÕE SOBRE INSTITUIR DATA-BASE PARA ATUALIZAÇÃO DE TARIFAS DOS SERVIÇOS DE TÁXIS NO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

Data: 18 de março de 2015
Horário: Das 13h às 14 horas
Local: Sala Sérgio Vieira de Mello (Sala A) - 1º Subsolo, Câmara Municipal de São Paulo, Viaduto Jacareí,
nº 100, Bela Vista.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA

Requerimento da Licença
de Operação

LIVING BROTAS EMPREENDIMENTOS IMOBI-
LIÁRIOS LTDA. – CNPJ-11.365.720/0001-77.
Torna público que requereu da CETESB a Li-
cença de Operação para o CONDOMÍNIO MAIS
JARAGUÁ – LOTE 02 LOCALIZADO À RUA
FRIEDRICH VON VOITH S/Nº LOTE 02- BAIR-
RO PARQUE NAÇÕES UNIDAS SÃO PAULO / SP
CEP 02995 - 000.

A OSS-SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA
– HOSPITAL DE CLÍNICAS LUZIA DE PINHO MELO, convida as empresas interessadas
em participar da Tomada de Preços nº SE 02/2015 para Contratação de Empresa

para Locação de Equipamento e Instrumentais permanente, específicos para Realização de
Cirurgias Vídeo Endoscópicas para o Hospital de Clínicas Luzia de Pinho Melo. O Edital estará à
disposição dos interessados SOMENTE no dia 23/03/2015, das 09:00 horas às 16:00 horas,
na Av. Brigadeiro Luís Antônio nº 2.651, 2º andar – Gestão de Contratos, Tel.: (11) 3170-6251.

CESP - COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO
C.N.P.J N° 60.933.603/0001-78

EDITAL

RESULTADO DAANÁLISE DOS RECURSOS/CONTRARRAZÕES
DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

Concorrência n.ºASC/P/2001/2014 - Contratação de empresa de consultoria
especializada, para a elaboração do Planejamento Estratégico Corporativo.
A Comissão de Julgamento, com base nos recursos e contrarrazões apre-
sentados informa que o recurso apresentado pela empresa Roland Berger
Strategy Consultants Ltda., foi considerado IMPROCEDENTE. Com relação
aos recursos apresentados pelas empresas Accenture do Brasil Ltda. e Bain
Brasil Ltda., a Comissão de Julgamento considerou-os PARCIALMENTE
PROCEDENTES, culminando, portanto, com a reformulação do resultado de
classificação das propostas de preços divulgado em 23.12.2014, cuja nova
classificação e respectiva pontuação final passam a ser as seguintes: 1ª )
Bain Brasil Ltda. – R$978.452,00 – 100,00 pontos; 2ª) Accenture do Brasil
Ltda. – R$ 2.090.000,00 - 73,16 pontos; 3ª) Roland Berger Strategy Conssul-
tants Ltda. – R$ 1.850.000,00 - 71,05 pontos e 4ª ) Deloitte Touche Tohmatsu
Consultores Ltda. – R$ 2.000.000,00 - 52,12 pontos.

Departamento de Suprimentos - pec_038

A OSS-SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA
MEDICINA – COMPLEXO HOSPITALAR PREFEITO EDIVALDO ORSI, convida
as empresas interessadas em participar da Tomada de Preços nº SE 17/2015

para Contratação de Empresa para Locação de Equipamento completo de Endoscopia
para o Complexo Hospitalar Prefeito Edivaldo Orsi. O Edital estará à disposição dos
interessados SOMENTE no dia 23/03/2015, das 09:00 horas às 16:00 horas, na Av.
Brigadeiro Luís Antônio nº 2.651, 2º andar – Gestão de Contratos, Tel.: (11) 3170-6251.

A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente convida o público interessado a participar
da Audiência Pública que realizará sobre os projetos abaixo relacionados:
1ª Audiência Pública
1) PL 115/2014 - Ver. NOEMI NONATO (PROS) - DISPÕE SOBRE A REALIZAÇÃO DE COLETA DE
AMOSTRAS DAS ÁGUAS DE RESERVATÓRIOS DAS ESCOLAS, CRECHES E UNIDADES DE SAÚDE DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO PARA ANÁLISE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
2) PL 454/2014 - Ver. ABOU ANNI (PV) - DISPÕE SOBRE A UTILIZAÇÃO DO CÓDIGO DE CORES PARA
RESÍDUOS NAS SACOLAS PLÁSTICAS, DISTRIBUÍDAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS PARA O
TRANSPORTE DE MERCADORIAS, NO ÂMBITO DA CIDADE DE SÃO PAULO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
2ª Audiência Pública
3) PL 544/2003 - Ver. ELISEU GABRIEL (PSB) - “DISPÕE SOBRE A EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.’
4) PL 410/2004 - Ver. NABIL BONDUKI (PT) - DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DAS CALÇADAS NO
MUNÍCIPIO DE SÃO PAULO E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS
5) PL 282/2013 - Ver. NABIL BONDUKI (PT) - REVOGA A LEI Nº 14.918, DE 07 DE MAIO DE 2009, QUE
AUTORIZA O EXECUTIVO A APLICAR A CONCESSÃO URBANÍSTICA NAS ÁREAS DO PROJETO NOVA LUZ,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
6) PL 69/2014 - Ver. EDUARDO TUMA (PSDB); Ver. FLORIANO PESARO (PSDB) - INSTITUI O PROGRAMA
LICITAÇÃO SUSTENTÁVEL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
7) PL 203/2014 - Ver. AURELIO NOMURA (PSDB) - DISPÕE SOBRE A PUBLICAÇÃO DO MAPA DOS
CONFLITOS AMBIENTAIS NA CIDADE DE SÃO PAULO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
8) PL 377/2014 - Executivo - FERNANDO HADDAD
INTEGRA AO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS APROVADO PELA LEI Nº 13.769, DE 26 DE JANEIRO DE
2004, O PLANO DE MELHORAMENTOS PÚBLICOS PREVISTO NA LEI Nº 14.193, DE 25 DE AGOSTO DE
2006, BEM COMO ALTERA O ARTIGO 14 DA LEI Nº 13.769, DE 2004.
Data: 17/03/2015
Horário: 10h
Local: Plenário 1º de Maio - Câmara Municipal de São Paulo - Viaduto Jacareí nº 100 1º andar

COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA,
METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE


