
São Paulo, 21 de Setembro de 2016 

 

CARTA ABERTA ao 

Governador do Estado de São Paulo  
Dr. Geraldo Alckmin e demais autoridades Via e-mails. 

 

Ref.: Suspensão da Construção da Linha 6 Laranja do Metrô – Brasilândia / São 

Joaquim – Consórcio Move São Paulo 

 

Vimos mui respeitosamente à presença de Vossas Excelências, solicitar a solução 

URGENTE da suspensão da construção da Linha 6 Laranja do Metrô – Brasilândia / São 

Joaquim em 05/setembro/2016 pelo Consórcio Move São Paulo, por motivo de falta de 

financiamento pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, 

por falta de crédito das construtoras que constituem parte do Consórcio e estão 

envolvidas na Operação Lava Jato da Justiça Federal. 

Lembramos que na ocasião da assinatura do Contrato com o Consórcio Move São 

Paulo, vencedor da Licitação em 18/dezembro/2013, a situação financeira do grupo 

consorciado, já estava envolvida em escândalos de corrupção e lavagem de dinheiro, que 

é de conhecimento geral, através de toda a imprensa brasileira, por conseguinte os 

técnicos do Governo, departamentos jurídicos e Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo, tinham conhecimentos dessas informações negativas e não poderiam liberar o 

senhor governador da assinatura do Contrato com o Consórcio Move São Paulo. 

Portanto todos são responsáveis pela situação de abandono e desperdício do recurso 

público. 

A liberação no início da construção desse grande empreendimento em nossa cidade 

que é referência no setor metro-ferroviário, a primeira PPP, parceria público privada, foi 

muito aplaudida pela população. 

Os projetos que foram apresentados, os recursos financeiros gastos nesse período 

estão se deteriorando e causando grande prejuízo aos cofres públicos. O fato da multa 

por falta de cumprimento do compromisso assumido com o Governo de São Paulo, não 

justifica a aceitação passiva por parte do governador no dia 05/setembro/2016. 

Os empregados que estão desamparados financeiramente, os materiais que estão 

perecendo ao tempo, os equipamentos adquiridos, inclusive importados, não podem 

continuar nessa situação, aumentando ainda mais a insegurança da cidade de São Paulo. 

Contamos com a rápida solução do problema apresentado. Confiamos na 

responsabilidade de todos os senhores que estão lendo essa Carta Aberta. 

Aguardamos providências URGENTÍSSIMAS das autoridades. Em nome de todos 

os moradores das regiões em que estão as construções da Linha 6 Laranja do Metrô – 

Brasilândia / São Joaquim. 
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