quinta-feira, 8 de dezembro de 2016
15 - CORONEL CAMILO
Declara obstrução ao processo de votação, em nome do
PSD.
16 - RAFAEL SILVA
Declara obstrução ao processo de votação, em nome do
PDT.
17 - PRESIDENTE FERNANDO CAPEZ
Registra as manifestações. Dá conhecimento do resultado
da verificação de votação, que confirma a aprovação do
PL 803/16, salvo emenda. Coloca em votação e declara
aprovada emenda ao PL 803/16.
18 - JORGE CARUSO
Para comunicação, tece comentários acerca da aprovação
do PL 803/16.
19 - CAUÊ MACRIS
Para comunicação, saúda a aprovação do PL 803/16.
20 - BETH SAHÃO
Informa que a bancada do PT encaminhará declaração de
voto à publicação, acerca do PL 328/16, deliberado em
sessão ordinária anterior.
21 - BARROS MUNHOZ
Para comunicação, faz saudação ao ex-superintendente
do Terminal Almirante Barroso - Tebar, do Porto de São
Sebastião, Sr. Stael Prata.
22 - PAULO CORREA JR
Para comunicação, comenta a atuação das igrejas
evangélicas no campo social.
23 - PRESIDENTE FERNANDO CAPEZ
Convoca uma reunião extraordinária da Comissão de
Constituição, Justiça e Redação, para hoje, um minuto após
o término desta sessão, para elaborar a redação final do PL
803/16. Encerra a discussão, coloca em votação e declara
aprovado requerimento, de autoria do deputado Carlos
Giannazi, de urgência ao PLC 24/15. Encerra a sessão.
***
- Abre a sessão o Sr. Fernando Capez.
***
O SR. PRESIDENTE - FERNANDO CAPEZ - PSDB - Havendo
número legal, declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus,
iniciamos os nossos trabalhos.
Com base nos termos da XIV Consolidação do Regimento
Interno, e com a aquiescência dos líderes de bancadas presentes em plenário, está dispensada a leitura da Ata.
***
- Passa-se à

ORDEM DO DIA
***
O SR. PRESIDENTE - FERNANDO CAPEZ - PSDB - Discussão
e votação - Projeto de lei nº 803, de 2016, de autoria do Sr.
Governador. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial
no Orçamento Fiscal, para o fim que especifica. Parecer nº 1325,
de 2016, da Comissão de Justiça e Redação, favorável. Parecer
nº 1326, de 2016, da Comissão de Finanças, favorável com
emenda.
Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação o projeto, salvo emenda. As Sras.
Deputadas e os Srs. Deputados que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. (Pausa.) Aprovado.
O SR. JORGE CARUSO - PMDB - Sr. Presidente, regimentalmente solicito uma verificação de votação.
O SR. PRESIDENTE - FERNANDO CAPEZ - PSDB - Posso
fazer uma sugestão? Nós temos o projeto e temos em votação
a emenda apresentada pela Comissão. Vossa Excelência quer
verificar o projeto e a emenda, ou ao dar o comando de votação da emenda, posso dar o encaminhamento ao deputado
Campos Machado, e em seguida V. Exa. pode fazer a verificação.
O SR. JORGE CARUSO - PMDB - Sr. Presidente, acho um
projeto importante, e acho que temos que verificar tudo o que
for do projeto.
O SR. CAMPOS MACHADO - PTB - PARA COMUNICAÇÃO
- Sr. Presidente, eu queria conversar com o deputado Caruso,
porque há uma questão crucial que acabei de saber. Quem sabe
poderíamos até, depois conversar com o deputado Caruso, tentar obter dele que apenas manifestasse seu voto.
O SR. JORGE CARUSO - PMDB - Não, não.
O SR. CAMPOS MACHADO - PTB - Vossa Excelência já foi
dizendo que estava aprovado, já fiquei numa situação...
O SR. JORGE CARUSO - PMDB - Entendo. Muito justo o
pedido.
O SR. CAMPOS MACHADO - PTB - Bem, temos tempo ainda
para dialogar com o deputado, meu amigo Jorge Caruso?
O SR. JORGE CARUSO - PMDB - Deputado Campos Machado...
O SR. PRESIDENTE - FERNANDO CAPEZ - PSDB - O pedido
do deputado Jorge Caruso é regimental. Esta Presidência vai
proceder à verificação de votação pelo sistema eletrônico. Os
Srs. Deputados e as Sras. Deputadas que forem favoráveis deverão registrar o seu voto como “sim”, os que forem contrários
deverão registrar o seu voto como “não”.
***
- É iniciada a verificação.
***
O SR. CAMPOS MACHADO - PTB - Antes de iniciar a contagem dos quatro minutos, para que os deputados ausentes
venham ao plenário, eu indago a V. Exa.: e se por ventura cai a
votação por falta de quórum, do item já abordado pelo deputado Caruso, qual é a consequência disso? Votaremos a emenda,
ou a emenda está prejudicada?
O SR. PRESIDENTE - FERNANDO CAPEZ - PSDB - Cai a
votação, ele entra como Item 1 da pauta na Ordem do Dia de
amanhã. Em seguida nós prosseguiremos com a votação, mas
ele pode pedir nova verificação.
O SR. CAMPOS MACHADO - PTB - Não, Sr. Presidente, não
foi isso que eu perguntei. Perguntei se agora, neste momento,
não tiver quórum, nós vamos prosseguir ou não tem por que
prosseguir?
O SR. PRESIDENTE - FERNANDO CAPEZ - PSDB - Nós não
prosseguiremos. Por falta de quórum para a votação cai a
sessão.
O SR. CAMPOS MACHADO - PTB - Sr. Presidente, seria
antirregimental se pudéssemos, nessa altura, requerer a suspensão dos trabalhos por três ou quatro minutos? Ou também
não pode?
O SR. PRESIDENTE - FERNANDO CAPEZ - PSDB - Nós temos
mais dois minutos dos quatro minutos regimentais, período em
que V. Exa. pode parlamentar.
O SR. CAUÊ MACRIS - PSDB - PARA COMUNICAÇÃO Sr. Presidente, só para colaborar com o deputado Campos
Machado. São duas coisas diferentes: a verificação de presença
faz cair a sessão, caso não exista quórum regimental de 24
deputados para fazer qualquer tipo de discussão. A verificação
de votação não faz cair a sessão até V. Exa. encerrar por esgotamento de objeto a presente sessão. Isso permite, inclusive, que
V. Exa. possa convocar, não estou dizendo que é isso que V. Exa.
vai fazer, mas V. Exa. poderia convocar uma segunda extraordinária, com o mesmo objetivo, até para que dê tempo para o
deputado Campos Machado conversar com o deputado Caruso
e demais deputados.
Essa solicitação do deputado Paulo Correa sensibiliza a
todos nós, afinal ele é o deputado mais votado da cidade de
São Sebastião, onde se encontra o processo. E é no gabinete
dele, inclusive, que os funcionários estão participando.
Claro, essa é uma decisão de V. Exa., como nosso presidente, para tomar essa postura, e é decisão do nobre deputado
Caruso, apenas dele, pedir ou retirar a verificação.
O SR. JORGE CARUSO - PMDB - PARA COMUNICAÇÃO - Sr.
Presidente, acho que os pedidos são totalmente justos, mas eu
entendo que o governador, o governo, estão todos muito preocupados com a situação do estado de São Paulo.
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Hoje à tarde nós tivemos um exemplo claro da grande preocupação do governo, ao mobilizar 50 deputados, para vender
todo o patrimônio do estado de São Paulo. Eu presumo, Sr. Presidente, que pagar o salário do funcionário é mais importante
que vender o patrimônio do estado de São Paulo.
Quero, vendo este plenário com muita vontade, e com
muita esperança nesse governo, o mesmo empenho do governo
em vender o patrimônio do Estado. Que ele se repita neste
momento aqui, e nos dias subsequentes, para colocar o mesmo
número de deputados aqui, para pagar o salário atrasado dos
funcionários.
Acho que o governo tem que colocar número aqui. O
PMDB é favorável ao projeto, só que nós temos que registrar
quem é que vem votar a favor do remanejamento de verba para
um órgão que ou quebrou, ou foi mal administrado, não sei por
que está em débito.
O SR. PRESIDENTE - FERNANDO CAPEZ - PSDB - Estamos
em processo de votação.
O SR. MILTON VIEIRA - PRB - Sr. Presidente, gostaria de
informar que a bancada do PRB está em obstrução.
O SR. PRESIDENTE - FERNANDO CAPEZ - PSDB - Esta
Presidência registra a manifestação de obstrução da bancada
do PRB.
A SRA. BETH SAHÃO - PT - Sr. Presidente, gostaria de informar que a bancada do PT está em obstrução.
O SR. PRESIDENTE - FERNANDO CAPEZ - PSDB - Esta Presidência registra a manifestação de obstrução da bancada do PT.
O SR. EDSON GIRIBONI - PV - Sr. Presidente, gostaria de
informar que a bancada do PV está em obstrução.
O SR. PRESIDENTE - FERNANDO CAPEZ - PSDB - Esta Presidência registra a manifestação de obstrução da bancada do PV.
O SR. CARLOS GIANNAZI - PSOL - Sr. Presidente, gostaria
de informar que a bancada do PSOL está em obstrução.
O SR. PRESIDENTE - FERNANDO CAPEZ - PSDB - Esta
Presidência registra a manifestação de obstrução da bancada
do PSOL.
O SR. JORGE CARUSO - PMDB - Sr. Presidente, gostaria de
informar que a bancada do PMDB está em obstrução.
O SR. PRESIDENTE - FERNANDO CAPEZ - PSDB - Esta
Presidência registra a manifestação de obstrução da bancada
do PMDB.
O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Sr. Presidente, gostaria de
informar que a bancada do DEM está em obstrução.
O SR. PRESIDENTE - FERNANDO CAPEZ - PSDB - Esta
Presidência registra a manifestação de obstrução da bancada
do DEM.
O SR. FERNANDO CURY - PPS - Sr. Presidente, gostaria de
informar que a bancada do PPS está em obstrução.
O SR. PRESIDENTE - FERNANDO CAPEZ - PSDB - Esta
Presidência registra a manifestação de obstrução da bancada
do PPS.
O SR. CELSO NASCIMENTO - PSC - Sr. Presidente, gostaria
de informar que a bancada do PSC está em obstrução.
O SR. PRESIDENTE - FERNANDO CAPEZ - PSDB - Esta
Presidência registra a manifestação de obstrução da bancada
do PSC.
O SR. CORONEL CAMILO - PSD - Declaro que a bancada do
PSD está em obstrução.
O SR. PRESIDENTE - FERNANDO CAPEZ - PSDB - Está registrada a declaração de obstrução da bancada do PSD.
O SR. RAFAEL SILVA - PDT - Declaro que a bancada do PDT
está em obstrução.
O SR. PRESIDENTE - FERNANDO CAPEZ - PSDB - Está registrada a declaração de obstrução da bancada do PDT.
***
- É feita a verificação de votação pelo sistema eletrônico.
***
O SR. PRESIDENTE - FERNANDO CAPEZ - PSDB - Sras.
Deputadas, Srs. Deputados, participaram do processo de votação 52 Srs. Deputados: 51 votaram “sim” e este deputado na
Presidência, quórum suficiente para aprovar o projeto, salvo
emenda.
Em votação a emenda apresentada pela Comissão de
Finanças. Os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas que estiverem
de acordo permaneçam como se encontram. (Pausa.) Aprovada.
O SR. JORGE CARUSO - PMDB - PARA COMUNICAÇÃO - Sr.
Presidente, quero dizer que fico muito feliz com o resultado,
com o pessoal empenhado na votação em prol dos funcionários.
Apesar de o projeto... Não sei de onde vem o dinheiro e por
que houve essa dívida toda, e não vou pedir verificação nessa
nova votação.
O SR. PRESIDENTE - FERNANDO CAPEZ - PSDB - Perfeito.
Está encerrada a votação, relembrando que, no próximo Colégio
de Líderes, o presidente da Codasp virá dar as explicações que o
deputado Caruso cobrou.
O SR. CAUÊ MACRIS - PSDB - PARA COMUNICAÇÃO - Sr.
Presidente, só quero fazer jus à articulação deste projeto. Claro,
tivemos a participação de todos os deputados, mas temos que
fazer jus ao deputado Paulo Correa Jr. O deputado Paulo Correa
foi um dos grandes incentivadores, conversou com todos os
líderes, é uma pessoa que tem base política na região. Ele conversou e defendeu o projeto no Colégio de Líderes. Temos que
fazer jus àqueles deputados que trabalharam pela aprovação
do projeto, como o deputado Paulo Correa.
O SR. PRESIDENTE - FERNANDO CAPEZ - PSDB - Parabéns
ao deputado Paulo Correa Jr.
A SRA. BETH SAHÃO - PT - Sr. Presidente, a respeito do projeto aprovado ainda na sessão ordinária desta tarde, a bancada
do Partido dos Trabalhadores vai apresentar uma declaração de
voto em separado, por escrito - em relação ao Projeto nº 328,
que versa sobre os institutos de pesquisa.
O SR. PRESIDENTE - FERNANDO CAPEZ - PSDB - Perfeito.
Será recebido.
O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - PARA COMUNICAÇÃO Sr. Presidente, quero fazer uma homenagem ao grande colega
Stael Prata. Ele era superintendente do Terminal Almirante
Barroso - Tebar, que é o grande terminal de São Sebastião, da
Petrobras, o maior do Brasil. Foi um grande batalhador pelas
causas do Porto de São Sebastião, pelas causas da Petrobras no
estado de São Paulo. Faço aqui uma homenagem a ele, de quem
tive a honra de ser colega em meus bons tempos de Petrobras.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE - FERNANDO CAPEZ - PSDB - Está feito
o registro, deputado.
O SR. PAULO CORREA JR - PEN - PARA COMUNICAÇÃO
- Sr. Presidente, gostaria de, hoje, além de tudo, também cumprimentar toda a nação evangélica. Hoje é o Dia Mundial do
Evangélico, comemorado no dia 30 de novembro. Temos vários
pares nesta Casa, vários funcionários que são evangélicos.
Sou evangélico desde criança, minha família tem tradição e
referência nessa religião, nesse trabalho social que é feito e que
as prefeituras, o Governo do Estado e o governo federal, muitas
vezes, não conseguem fazer. Os evangélicos, as igrejas evangélicas, têm feito esse trabalho, que é a vertente, a primeira
vertente é o trabalho espiritual e o trabalho social. Gostaria de
cumprimentar toda a nação evangélica.
Quero abrir um parêntese especial para cumprimentar
todos os líderes, que foram sensíveis assim que colocamos a
situação do Porto de São Sebastião e dos trabalhadores dali. De
repente, não por falha administrativa ou seja o que for, tivemos
alguns percalços. Está no relatório que passei para cada líder no
Colégio de Líderes, de como está sendo.
Quero cumprimentar a administração que está sendo feita
por meio do gestor que ali está, um homem com responsabilidade, o Sr. Tércio, que colocou todos os dados e sensibilizou a
mim e aos demais líderes.
Parabéns ao povo de São Sebastião e àqueles funcionários
que tanto trabalham. É uma vitória da Casa, uma vitória dos
trabalhadores e, com isso, o estado de São Paulo ganha, pois
o porto não vai parar. Parabéns a todos e obrigado aos líderes
pela sensibilidade.

O SR. PRESIDENTE - FERNANDO CAPEZ - PSDB - Esta Presidência convoca reunião da Comissão de Constituição, Justiça
e Redação para a redação final do PL nº 803, de 2016, para um
minuto após o término desta sessão.
Srs. Deputados, Sras. Deputadas, Proposição que independe
de parecer, mas depende de deliberação do Plenário.
Discussão e votação - Requerimento de autoria do deputado Carlos Giannazi. Propõe que seja dada tramitação em
regime de urgência ao Projeto de lei Complementar nº 24,
de 2015, que altera artigos da Lei Complementar nº 1093, de
2009, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado
de que trata o inciso X do artigo 115 da Constituição Estadual.
Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. Deputados e as Sras.
Deputadas que estiverem de acordo permaneçam como se
encontram. (Pausa.) Aprovado o requerimento de urgência.
Sras. Deputadas, Srs. Deputados, esgotado o objeto da presente sessão, esta Presidência a dá por encerrada.
Está encerrada a sessão.
***
- Encerra-se a sessão às 19 horas e 19 minutos.
***
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Secretário: CORONEL TELHADA

RESUMO
PEQUENO EXPEDIENTE
1 - JOOJI HATO
Assume a Presidência e abre a sessão.
2 - DAVI ZAIA
Discorre sobre a atual reestruturação do Banco do Brasil.
Informa que a mesma significou o fechamento de mais de
400 agências em todo o Brasil, sendo que 137 agências
irão tornar-se postos de atendimento, incluindo a desta
Casa. Ressalta a qualidade do atendimento da agência
deste Parlamento. Lembra que o Banco Brasil é responsável
por todos os programas do governo federal que atendem
a agricultura, o comércio e a população e com a compra
da Nossa Caixa incorporou também os programas do
estado de São Paulo. Menciona estudo realizado por este
deputado de agências do Banco do Brasil e da Nossa
Caixa que ficavam muito próximas, enquanto cerca de
170 cidades do interior paulista não possuíam nenhuma
agência deste banco. Destaca que nenhum funcionário
perderá o emprego em função desta reestruturação.
Comenta a respeito dos programas de incentivo à
aposentadoria. Afirma que a transferência de funcionários
trará maior dificuldade de atendimento à população. Pede
que o Banco do Brasil reveja esta posição.
3 - CORONEL TELHADA
Informa que hoje é aniversário do Batalhão Tobias de
Aguiar, a Rota. Lembra que comandou este batalhão
durante dois anos e meio e que se aposentou neste posto.
Demonstra o seu carinho e amor pelo batalhão, que hoje
completa 125 anos. Ressalta que o mesmo prestou serviços
inestimáveis a São Paulo e ao Brasil e que sua história se
confunde com a do estado de São Paulo. Discorre sobre a
história do batalhão e diversas ações e batalhas das quais
participou. Discorre sobre a escolha do nome Rota Tobias
de Aguiar. Cita a realização de uma sessão solene, hoje
pela manhã, com a presença de diversas autoridades para
homenagear o batalhão e lembrar seu valor histórico.
4 - PRESIDENTE JOOJI HATO
Parabeniza o Batalhão Tobias de Aguiar pelo aniversário.
5 - SEBASTIÃO SANTOS
Comenta sobre a vitória dos produtores de peixe do estado
de São Paulo, que após anos de trabalho passaram a
ser reconhecidos. Menciona a publicação hoje, no
Diário Oficial, da liberação de uma lista de espécies
que poderão ser produzidas no estado de São Paulo
com regulamentação. Discorre sobre a produção do
pangasius, hoje produzido no Vietnã e que passará a ser
produzido aqui. Informa que, de acordo com a legislação,
será possível produzir os mesmos em tanques do
assentamento. Destaca a geração de empregos. Agradece
todos os envolvidos na aprovação desta regulamentação.
Parabeniza todos os produtores envolvidos e associações.
6 - CARLOS NEDER
Discorre a respeito da aprovação do PL 803/16. Cita
dados acerca da participação dos deputados na votação
do projeto, que, a seu ver, indicam a existência de uma
indisposição dos parlamentares em relação ao seu
conteúdo. Lista cidades prejudicadas, segundo ele, pela
decisão. Critica o que considera como parcialidade na
escolha dos terrenos a serem incluídos no projeto, na
cidade de Jundiaí. Faz apelo ao prefeito eleito deste
município, Luiz Fernando Machado, e aos prefeitos de
outras cidades, para que lutem pela manutenção do
uso dos terrenos para execução de políticas públicas de
interesse da população local.
7 - CORONEL CAMILO
Parabeniza o 1º Batalhão de Policiamento de Choque
- Rondas Extensivas Tobias de Aguiar, pelo seu 125º
aniversário. Ressalta a importância desta tropa para a
população da cidade de São Paulo. Pontua que a tropa de
choque atua somente nos casos mais graves, sobretudo
aqueles que envolvem o crime organizado. Afirma que
o trabalho da Rota é mal compreendido por parcelas da
mídia e da população. Parabeniza o deputado Coronel
Telhada pela homenagem prestada ao batalhão.
8 - CORONEL CAMILO
Assume a Presidência.
9 - JOOJI HATO
Comenta a importância da atuação das forças policiais
contra a criminalidade. Relata tentativa de assalto
a um motorista de Uber, por três adolescentes. Mostra
reportagem sobre a recorrência deste tipo de ocorrência.
Lamenta a agressão a pessoas que adotam o Uber como
forma de empregar-se, em um período de alto desemprego
no País. Comenta sua atuação como parlamentar para o
combate da violência urbana. Ressalta que o cuidado das
crianças e adolescentes é função da família, do Estado e da
sociedade civil.
10 - JOOJI HATO
Solicita o levantamento da sessão, por acordo de
lideranças.
11 - PRESIDENTE CORONEL CAMILO
Defere o pedido. Convoca os Srs. Deputados para a sessão
ordinária do dia 02/12, à hora regimental, sem Ordem do
Dia. Lembra sessão solene a ser realizada na mesma data,
às 10 horas, com a finalidade de prestar "Homenagem à
Corregedoria da Polícia Militar do Estado de São Paulo".
Levanta a sessão.
***
- Assume a Presidência e abre a sessão o Sr. Jooji Hato.
***
O SR. PRESIDENTE - JOOJI HATO - PMDB - Havendo número legal, declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos.
Com base nos termos da XIV Consolidação do Regimento
Interno, e com a aquiescência dos líderes de bancadas presentes em plenário, está dispensada a leitura da Ata.

São Paulo, 126 (228) – 17
Convido o Sr. Deputado Coronel Telhada para, como 1º
Secretário “ad hoc”, proceder à leitura da matéria do Expediente.
O SR. 1º SECRETÁRIO - CORONEL TELHADA - PSDB - Procede à leitura da matéria do Expediente, publicada separadamente da sessão.
***
- Passa-se ao

PEQUENO EXPEDIENTE
***
O SR. PRESIDENTE - JOOJI HATO - PMDB - Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, tem a palavra o primeiro orador inscrito, nobre
deputado Alencar Santana Braga. (Pausa.) Tem a palavra o
nobre deputado Reinaldo Alguz. (Pausa.) Tem a palavra o nobre
deputado Davi Zaia, pelo tempo regimental.
O SR. DAVI ZAIA - PPS - SEM REVISÃO DO ORADOR - Sr.
Presidente em exercício, nobre deputado Jooji Hato, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, telespectador da TV Alesp, visitantes,
funcionários desta Casa, ocupo hoje a tribuna para fazer uma
manifestação em relação ao Banco do Brasil.
Há praticamente duas semanas o Conselho Diretor do
Banco Brasil reuniu-se e resolveu propor uma reestruturação.
Nós que somos bancários há muito tempo já estamos
acostumados com reestruturações, pois já passamos por algumas mudanças devido às novas tecnologias. Isso é um fato até
corriqueiro no banco. Cria-se uma superintendência, depois
deixa de se criar superintendência, muda o modo de operar.
Porém, o que nós queremos registrar é que essa reestruturação,
em particular, significou o fechamento de mais de 400 agências
no País. Só aqui no estado de São Paulo são 220 agências que
estão sendo fechadas, e 137 delas estão deixando a categoria
de agências e transformando-se em postos de atendimento. A
nossa agência aqui da Assembleia Legislativa, inclusive, passa
agora a ser, também, um posto de atendimento. Se alguém precisar de um atendimento mais especializado tem que ir a uma
agência aqui por perto na região, porque aqui nós só vamos ter
parte do atendimento, não vamos ter mais todo o atendimento
que tínhamos antes. Os gerentes que faziam o atendimento
de contas não vão ficar mais aqui na Assembleia Legislativa.
Está certo que hoje o banco que tem a conta da Assembleia
Legislativa é o Bradesco. Mas essa agência do Banco do Brasil,
antiga agência do banco Nossa Caixa é uma agência antiga e
com um atendimento de qualidade feito a todos os funcionários
e Deputados da Casa.
Portanto, o mesmo sentimento que nós temos aqui, inúmeras cidades do nosso Estado estão tendo hoje.
Quero registrar aqui que o Banco do Brasil não é um banco
qualquer, mas um banco que quando comprou o banco Nossa
Caixa, aqui no estado de São Paulo, passou a ser responsável
por todos os programas do governo federal.
O Banco do Brasil já era responsável por grande parte dos
programas do governo federal: para atender as áreas da Agricultura, Comércio, e a própria população, naqueles programas
que a população tem acesso através do Banco do Brasil. Com a
compra da Nossa Caixa, o Banco do Brasil passou a incorporar
todos aqueles programas do governo do estado de São Paulo,
porque ele assumiu a conta do governo do estado de São Paulo.
Portanto, o Banco do Brasil passou a incorporar todos os
programas do governo do estado de São Paulo. Os funcionários
do estado de São Paulo recebem através do Banco do Brasil.
Tudo isso faz com que muitos funcionários estejam espalhados por todas as cidades. Eu cheguei, ainda no ano passado,
a fazer um levantamento quando o Banco do Brasil propôs o
primeiro fechamento de agências no estado de São Paulo, aquelas agências que tinham ficado muito próximas uma das outras.
Tinha agência do antigo Banco Nossa Caixa, tinha agência do
Banco do Brasil e, com a transformação em Banco do Brasil, às
vezes, tinha uma agência em frente à outra, uma agência ao
lado da outra. O banco, ano passado, tinha proposto o fechamento de 50, 60 agências.
Eu encaminhei ao banco uma relação, naquela época, de
170 cidades do estado de São Paulo que não tinham posto,
nenhuma agência do Banco do Brasil, cidades com 15 mil
habitantes, 20 mil habitantes, cidades que tinham unidades
prisionais, unidades do Governo do Estado de São Paulo com
quantidade significativa de funcionários que recebiam seus
salários naqueles municípios.
Naquele momento, a minha sugestão foi que essas agências que estavam sendo fechadas fossem transferidas para os
municípios onde não tinha nenhuma. Para a nossa surpresa,
não só não foi atendida essa nossa sugestão como temos a
redução de agências. É claro que nenhum funcionário do Banco
do Brasil está perdendo emprego por causa disso, até porque
o Banco do Brasil tem uma grande quantidade de funcionários em condições de se aposentar e lançou um programa de
incentivo à aposentadoria. Mas isso significa a transferência de
muitos funcionários e, com certeza, uma dificuldade maior de
atendimento à população.
Estamos encaminhando o nosso apelo ao Banco do Brasil
para que reveja essa situação, principalmente aqui no estado
de São Paulo, tendo em vista essa característica. Além de ser
um banco que tem um grande atendimento à população, é o
banco responsável pelos repasses dos programas do Governo
do Estado de São Paulo e do governo federal no Estado e esse
atendimento vai fazer falta para a nossa população.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE - JOOJI HATO - PMDB - Tem a palavra o
nobre deputado Itamar Borges. (Pausa.) Tem a palavra a nobre
deputada Leci Brandão. (Pausa.) Tem a palavra o nobre deputado Enio Tatto. (Pausa.) Tem a palavra o nobre deputado Roberto
Engler. (Pausa.) Tem a palavra o nobre deputado Angelo Perugini. (Pausa.) Tem a palavra a nobre deputada Marcia Lia. (Pausa.)
Tem a palavra o nobre deputado Orlando Bolçone. (Pausa.) Tem
a palavra o nobre deputado Ramalho da Construção. (Pausa.)
Tem a palavra o nobre deputado Roberto Massafera. (Pausa.)
Tem a palavra o nobre deputado Welson Gasparini. (Pausa.) Tem
a palavra o nobre deputado Luiz Carlos Gondim. (Pausa.) Tem a
palavra o nobre deputado Roberto Morais. (Pausa.) Tem a palavra o nobre deputado Marcos Martins. (Pausa.) Tem a palavra o
nobre deputado Carlos Giannazi. (Pausa.) Tem a palavra o nobre
deputado Adilson Rossi. (Pausa.) Tem a palavra o nobre deputado Coronel Telhada.
O SR. CORONEL TELHADA - PSDB - Prezado deputado Jooji
Hato, que preside mais uma vez esta sessão, Srs. Deputados,
deputado Davi Zaia, deputado Coronel Camilo, deputado Carlos
Neder, funcionários, assessores da Assembleia Legislativa que
estão no plenário e todos os que nos assistem pela TV Assembleia, hoje, graças a Deus, não vamos falar da perda de nenhum
PM. Graças a Deus não tivemos essa triste ocorrência.
Ao contrário, hoje é dia primeiro de dezembro, é um dia
particularmente feliz para mim, primeiro porque é aniversário
da minha netinha. Laura está fazendo dois anos hoje. Quem é
pai sabe como é bom ser pai, quem é avô sabe como é bom ser
avô, acho que é duas vezes mais gostoso. A Laura é um presente de Deus na nossa vida, nós estamos descobrindo novamente
como é bom ter uma criança em casa. Graças a Deus tive a
notícia, semana passada, de que a minha filha Juliana está
grávida e eu vou ser avô novamente. Louvado seja Deus, que
venha uma criança com saúde e perfeita.
Além do aniversário da Laurinha, hoje é aniversário do
Batalhão Tobias de Aguiar, a conhecida tropa da Rota. Todos
sabem que eu comandei a Rota durante dois anos e meio, aliás,
encerrei a minha carreira na Polícia Militar comandando a Rota.
No dia 18 de novembro de 2011 eu me aposentei após 33
anos de serviço, praticamente. Acho que não é novidade para
ninguém o carinho e o amor que eu tenho pela tropa da Rota e
pelo Batalhão Tobias de Aguiar.

