10 – São Paulo, 126 (215)
18 - Projeto de lei 86/2016 - Deputado Itamar Borges (CONCLUSIVA) Dá a denominação de "Ettore Bottura" à SP
595 - Rodovia dos Barrageiros, que liga Santa Fé do Sul a Ilha
Solteira. - Deputado Roberto Morais - favorável ao projeto na
forma do substitutivo apresentado e contrário ao substitutivo
da Comissão de Constituição, Justiça e Redação
19 - Projeto de lei 112/2016 - Deputado Edson Giriboni - (CONCLUSIVA) Dá a denominação de "Rodovia Antonio
Pinheiro Camargo Netto - Dr. Pinheiro", à rodovia de acesso
SPA 291/055, localizada entre o km 0,5 e o km 11, ligando
a Rodovia Padre Manoel da Nóbrega - SP 055 ao perímetro
urbano do município de Praia Grande. - Deputado Itamar Borges - favorável
20 - Projeto de lei 227/2016 - Deputado Itamar Borges (CONCLUSIVA) Dá a denominação de "Gilberto Moreno" ao
dispositivo de acesso localizado no km 474+400m da Rodovia
Feliciano Sales Cunha - SP 310, em Monte Aprazível. - Deputado
Chico Sardelli - favorável ao projeto na forma do substitutivo
apresentado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação
21 - Projeto de lei 237/2016 - Deputado Itamar Borges (CONCLUSIVA) Dá a denominação de "Nanci Neves Zinezi" ao
viaduto localizado no km 432+200m da Rodovia Washington
Luiz - SP 310, em São José do Rio Preto. - Deputado Roberto
Morais - favorável ao projeto na forma do substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação
22 - Projeto de lei 238/2016 - Deputado Itamar Borges
- (CONCLUSIVA) Dá a denominação de "Jorge Luis Gomes
Chueire" ao viaduto localizado no km 428+800m da Rodovia
Washington Luiz - SP 310, em São José do Rio Preto. - Deputado
Rogério Nogueira - favorável ao projeto na forma do substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição, Justiça e
Redação
23 - Projeto de lei 286/2016 - Deputado Márcio Camargo (CONCLUSIVA) Dá a denominação de "Jezeel Terra Negrão" ao
Trevo Rodoviário localizado no km 67,5 da Rodovia SP 270, em
Mairinque. - Deputado Marcos Neves - favorável ao projeto na
forma do substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação
24 - Projeto de lei 321/2016 - Deputado Celso Giglio (CONCLUSIVA) Dá a denominação de "Miguel Raul Pignatari"
ao dispositivo localizado no km 523+420m da Rodovia Euclides
da Cunha - SP 320, em Votuporanga. - Deputado Itamar Borges
- favorável ao projeto na forma do substitutivo apresentado
pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação
25 - Projeto de lei 434/2016 - Deputado José Zico Prado
- (CONCLUSIVA) Dá a denominação de "Alcione Aparecida
Fernandes Pereira" à passarela localizada no km 111+054m da
Rodovia Anhanguera - SP 330, em Sumaré. - Deputado Campos
Machado - favorável
26 - Moção 52/2016 - Deputado Marcos Damasio - (CONCLUSIVA) Apela para o Sr. Presidente da República, a fim de que
determine as providências necessárias aos órgãos competentes
para adoção das medidas necessárias para que todos os trechos
iniciais das rodovias recebam sinalização, alertando o motorista
para a obrigatoriedade do uso do farol baixo durante o dia,
conforme disposto na Lei 13.290/2016. - Deputado Luiz Fernando - favorável à moção na forma do substitutivo
PARA DELIBERAÇÃO
Item 27 - Requerimento do Deputado Carlos Neder, que,
na condição de Coordenador da Frente Parlamentar pela Duplicação da Rodovia SP-255, dá conhecimento do teor de moções
aprovadas nas Câmaras Municipais de Avaré, Barra Bonita e
São Manuel, por meio das quais vereadores requerem a discussão, em audiência pública, sobre a expansão em curso do
programa de concessão de rodovias paulistas, em especial no
que se refere à Rodovia SP-255. Propõe sejam convidados o
Secretário de Estado de Logística e Transportes, o Superintendente do DER e o Diretor Geral da ARTESP. (Vista: RMor, RE, RN,
RMas, RMad, IB, LF)
Item 28 - Requerimento do Deputado Roberto Morais, que
requer a convocação de representante da Ecovias para que
esclareça o ocorrido no dia 22 de abril, que causou transtornos
no sistema de subida e descida da Serra, além de elucidar os
critérios e adoção de estratégias, corriqueiros dessa atividade.
(Vista: RE, RN, BS, IB, AD)
Item 29 - Ofício nº 104/2016-GDPCJR, do Deputado Paulo
Corrêa Júnior, que solicita o convite ao representante da
ARTESP - Agência de Transporte do Estado de São Paulo, bem
como à Prefeitura Municipal de Cubatão, para que prestem
esclarecimentos quanto à obra e à organização do fluxo do
Viaduto do Jardim Casqueiro, localizado na Rodovia Anchieta
(SP-150), em Cubatão.
Item 30 - Ofício nº 116/2016-GDPCJR, do Deputado do
Deputado Paulo Corrêa Júnior, que solicita a convocação de
audiência pública, a realizar-se em local a ser indicado, com o
objetivo de debater a estrutura e organização da Rodovia Rio-Santos.
Item 31 - Requerimento do Deputado Ricardo Madalena,
que requer o envio de Ofício ao Diretor Geral da ARTESP, Senhor
Giovanni Pengue Filho, para que informe o motivo da paralisação das obras de duplicação da rodovia SP-225 (João Baptista
Cabral Renno) entre os municípios de Espírito Santo do Turvo
e Duartina.
Item 32 - Ofício CN nº 402/2016, dos Deputados Carlos
Neder, Coordenador da Frente Parlamentar pela Duplicação
da Rodovia - SP 255, Edson Giriboni, Coordenador da Frente
Parlamentar pela Duplicação da Rodovia Francisco Alves Negrão
- SP 258, Márcio Camargo, Coordenador da Frente Parlamentar
em Defesa da Rodovia Raposo Tavares - SP 270, e Ricardo
Madalena, Coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da
Duplicação da SP 270 - Raposo Tavares, que requerem que a
Assembleia Legislativa, por meio da Comissão de Transportes
e Comunicações, promova, em audiência pública, a discussão
sobre as citadas rodovias e a possibilidade de sua expansão
através do atual Programa Estadual de Concessão de Rodovias
Paulistas, promovido pelo Poder Executivo.
Item 33 - Requerimento do Deputado Aldo Demarchi, que
solicita manifestação da Comissão seja dirigida aos presidentes
das empresas ELEKTRO e VIVO, para que procedam a retirada
de postes de transmissão localizados nos trechos em obras da
Rodovia Constant Peruchi, SP-316, estrada que liga Rio Claro,
Santa Gertrudes e Cordeirópolis.
Para ciência:
Item 34 - Ofício nº 0146/2016, da Câmara Municipal de
Regente Feijó, que encaminha a cópia da Moção de Repúdio
nº 0165/2016, de autoria de todos os Vereadores da Câmara,
à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos pela excessiva
e nociva mora na entrega de correspondências na cidade de
Regente Feijó.
Item 35 - OF/DH/237/2016, do Diretor do Departamento
Hidroviário, que, em atendimento aos Ofícios CTC nº 24/2016
e CTC nº 33/2016, encaminha CD-ROMs com a documentação
relativa ao Protocolo de Intenções nº 01/11 - MT.
Item 36 - Ofício GS/STM nº 369/2016, do Senhor Secretário
dos Transportes Metropolitanos, que encaminha manifestação
da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), acerca
de medidas de segurança adotadas pela CPTM sobre denúncia
de comércio ilegal de passagens, onde o cartão ou bilhete é
passado diversas vezes na catraca.

Diário Oficial Poder Legislativo
Item 37 - OF.DGR.0173/16, do Diretor Geral da ARTESP,
que encaminha manifestação acerca do Ofício CTC nº 35/2016,
referente às causas das paralisações das obras de duplicação da
Rodovia Raposo Tavares pela Concessionária CART.
Item 38 - OF.DGR.0174/16, do Diretor Geral da ARTESP,
que encaminha manifestação acerca do Ofício CTC nº 37/2016,
referente ao serviço de cobrança automática de pedágio nas
rodovias paulistas.
Item 39 - Ofício nº GP/271/2016, da Prefeitura de Cabreúva,
que solicita gestões junto aos órgãos competentes quanto a agilização do projeto executivo para melhorias da serrinha "Acesso
Vereador José de Moraes" (SP085/300), que liga o Município de
Cabreúva à Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto.
Item 40 - Of. 00813/2016-SG, da Câmara Municipal de
Pirassununga, que encaminha cópia do Requerimento nº
306/2016, de autoria do Vereador Jeferson Ricardo Couto,
visando denominar de "João Marostegan" o viaduto localizado
na Rodovia SP 225 que se sobrepõe à Rodovia Anhanguera
(altura KM 206).
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COMUNICO às Senhoras Deputadas e aos Senhores Deputados abaixo relacionados, membros deste Órgão Técnico, a realização de uma Reunião Ordinária dia 23/11/2016, quarta-feira, às
15:30 horas, no Plenário Tiradentes, com a finalidade de deliberar sobre a pauta e tratar de assuntos de interesse da Comissão.
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Sala das Comissões, em 18/11/2016.
Deputado Teonilio Barba - Presidente

Membros Substitutos
Celino Cardoso
Luiz Fernando Machado
Luiz Turco
Marcos Martins
Estevam Galvão
Ed Thomas
Wellington Moura
Davi Zaia
Marcos Damasio
Celso Nascimento

PAUTA
1 - Projeto de lei 949/2013 Juntado o Projeto de lei
372/2014 - Deputado José Bittencourt - Proíbe a inauguração
de obras públicas incompletas ou que não atendam ao fim a
que se destinam. - Deputado Carlos Cezar - favorável ao Projeto
de Lei nº 372, de 2014, e contrariamente ao Projeto de Lei nº
949, de 2013.
2 - Projeto de lei 821/2014 - Deputado José Bittencourt Torna obrigatória a divulgação da lista dos inscritos nos programas habitacionais do Estado. - Deputado Gilmaci Santos - favorável ao Projeto, com a emenda apresentada pela CCJR.. Voto
em Separado do Deputado Cezinha de Madureira contrário ao
projeto e à emenda. - A.d.C., C.d.M., C.C.
3 - Projeto de lei 11/2016 - Deputado Coronel Telhada
- Dispõe sobre a criação do "CLUBE DE DESCONTO DO SERVIDOR", em parcerias com empresas privadas de diversos segmentos com a finalidade de oferecer descontos aos Servidores
Públicos do Estado. - Deputado Carlos Cezar - favorável
4 - Projeto de lei 74/2016 - Deputado Ed Thomas - Altera a
Lei nº 13.457, de 2009, que dispõe sobre o processo administrativo tributário decorrente de lançamento de ofício. - Deputado
Gilmaci Santos - favorável
5 - Projeto de lei 312/2016 - Deputado Edmir Chedid Autoriza a celebração de acordo entre o Estado e credor de
precatório, nos termos do artigo 97, §8º, III, do Ato das Disposições Transitórias da Constituição Federal, visando o pagamento
destinado exclusivamente à aquisição de propriedade imóvel
nova. - Deputado Cezinha de Madureira - favorável ao projeto e
à emenda apresentada
6 - Projeto de lei 338/2016 - Deputado José Zico Prado e
outros. - Dispõe sobre a distribuição dos cargos das carreiras
policiais civis pertencentes à lotação da Delegacia Geral de
Polícia. - Deputada Ana do Carmo - favorável
7 - Projeto de lei 431/2016 - Deputada Célia Leão - Dispõe
sobre critérios de sustentabilidade ambiental quando da contratação com a administração pública, de acordo com o princípio
de desenvolvimento econômico, social e ecologicamente sustentável. - Deputado Marcos Zerbini - favorável
8 - Processo 8388/2015 - Comissão de Administração
Pública e Relações do Trabalho - Of.CAPRT nº: 06/2015 - o Sindicato dos Servidores no DER-SP, solicita intervenção por parte
da Comissão de Administração Pública e Relações do Trabalho,
junto ao DER-SP em razão do não cumprimento de obrigações
legais. - Deputada Ana do Carmo - Propondo audiência pública
com o Superindendente do DER/SP, senhor Armando Costa
Ferreira, junto com os diretores do Sindicato proponente, e também de diretores estaduais das centrais sindicais, com direito a
voz, transmissão pela TV Alesp e publicação no Diário Oficial do
Estado. - C.d.M., M.Z.
9 - Processo 1895/2016 - Sindicato dos Técnicos da Fazenda do Estado de São Paulo - Solicita alteração da Lei Complementar nº 1.122, de 2010, que estabelece reenquadramento da
carreira, nível de escolaridade e define atribuições. - Deputado
Roberto Morais - propondo encaminhamento de ofício ao Sindicato com objetivo de que sejam fornecidos maiores detalhes
acerca das desvalorizações sofridas pela carreira, bem como
sobre os motivos de direito que as ocasionaram.
10 - Processo 2510/2016 - Valmir Vaz Santos - Solicita
auxílio desta Casa de Leis quanto ao "Risco iminente de vida e
saúde dos trabalhadores da Fundação Casa". - Deputado Ricardo Madalena - propondo Indicação
11 - Processo 3584/2016 - Sindicato dos Escrivães de Polícia do Estado de São Paulo - Denuncia o Secretário de Fazenda
do Governo do Estado de São Paulo por violação aos princípios
da liberdade sindical. - Deputado Carlos Cezar - propondo
arquivamento do Processo
PARA DELIBERAÇÃO CONCLUSIVA
12 - Projeto de lei 22/2016 - Deputado Gil Lancaster - (CONCLUSIVA) Institui o "Dia do Coach". - Deputado Carlos Cezar
- favorável ao Projeto, com a emenda apresentada pela CCJR.
13 - Projeto de lei 377/2016 - Deputado Carlos Giannazi (CONCLUSIVA) Cria o Dia Estadual dos Servidores do Ministério
Público do Estado. - Deputado Ricardo Madalena - favorável à
aprovação do Projeto, na forma do substitutivo proposto pela
Comissão de Constituição, Justiça e Redação
14 - Projeto de lei 382/2016 - Deputado Itamar Borges
- (CONCLUSIVA) Institui o "Dia do Profissional da Contabilidade". - Deputado Cezinha de Madureira - favorável
15 - Moção 54/2015 - Deputado Luiz Carlos Gondim,
Deputada Leci Brandão e Deputado Luiz Fernando - (CONCLUSIVA) Apela para a Sra. Presidenta da República a fim de que
determine a adoção das medidas necessárias visando a prorrogação por um prazo mais dilatado do início da vigência da Lei
13.019/2014, que cria o denominado "Marco Regulatório das
Organizações da Sociedade Civil". - Deputado Gilmaci Santos
- favorável - A.d.C.
16 - Moção 124/2015 - Deputado Campos Machado (CONCLUSIVA) Protesta contra a instauração de inquérito civil,

por parte do Ministério Público Federal, contra os ex-presidentes Fernando Collor de Melo, Fernando Henrique Cardoso, Itamar Franco e Luiz Inácio Lula da Silva, para investigar "possível
apropriação indevida de bens públicos", dando-se ciência às
referidas autoridades ou seus representantes da presente manifestação desta Casa de Leis. - Deputada Ana do Carmo - favorável à Moção, na forma do substitutivo apresentado
17 - Moção 38/2016 - Deputado José Zico Prado e outros.
- (CONCLUSIVA) Apela para o Sr. Governador do Estado e à
Presidência da Fundação CASA para que promova a negociação
da pauta dos funcionários com a entidade representativa dos
trabalhadores, o SINTRAEMFA (Sindicato dos Trabalhadores em
Entidades de Assistência ao Adolescente e a Família do Estado. Deputado Carlos Cezar - contrário
18 - Moção 41/2016 - Deputado Itamar Borges - (CONCLUSIVA) Apela para o Sr. Presidente do Senado Federal a fim
de que empreenda esforços e destine os recursos adequados à
Comissão de Juristas da Desburocratização - CJD, no sentido de
que esta continue a exercer plenamente suas atribuições, especialmente para oferecer um leque de soluções legislativas com
a finalidade de reduzir o excesso burocrático, obstáculo para o
aumento da renda per "capita", do crescimento econômico e da
competitividade. - Deputado Cezinha de Madureira - favorável
19 - Moção 54/2016 - Deputado Edmir Chedid - (CONCLUSIVA) Apela para os Srs. Presidentes da República, do Senado
Federal e da Câmara dos Deputados, bem como para os líderes
partidários, a fim de que tomem as providências cabíveis e
urgentes necessárias à regulamentação da profissão de ufólogo.
- Deputado Cezinha de Madureira - favorável
PARA DELIBERAÇÃO
20) Requerimento de autoria da Senhora Deputada Ana do
Carmo e do Senhor Deputado Marcos Martins que solicita que
esta Comissão convide o Senhor Secretário de Estado de Planejamento e Gestão Marcos Antônio Monteiro e o Diretor Presidente
da Companhia Paulista de Obras e Serviços Dr. Miguel Calderaro
Giacomini para prestarem esclarecimentos de demissões de funcionários do quadro da Companhia Paulista de Obras e Serviços
- CPOS. (Vista: Deputados Márcio Camargo e Marcos Zerbini).
21) Requerimento de autoria do Senhor Deputado Carlos
Giannazi que requer que seja convocado o Senhor Secretário
de Estado da Fazenda, Renato Villela, para que, perante esta
Comissão, esclareça os andamentos das ações judicias e demais
medidas administrativas promovidas pelo Estado em face dos
servidores apontados como integrantes da "máfia do ICMS".
(Vista: Deputada Ana do Carmo e Deputados Luiz Fernando
Machado e Marcos Zerbini).
Para ciência:
22) Câmara Municipal da Estância Balneária de Praia
Grande encaminha Moção de Repúdio ao PLC 257/2016, do
Governo Federal, que "prevê congelamento salarial, demissão
de servidores concursados, corte de 30% nos benefícios dos
servidores, suspensão de concursos públicos, tercerizações e
privatização de estatais".
23) Câmara Municipal de Presidente Venceslau encaminha
Moção de Apoio para "revogação da Lei 15.855/15, que alterou
o percentual dos emolumentos devidos à Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado,
imposta pelo artigo 3º da citada Lei, de 02 de julho de 2015".
24) Requerimento de Informação nº 139, de 2016, sobre
o Processo RGL 779, de 2016, que requer ao Sr. Secretário de
Estado de Planejamento e Gestão informações sobre o quadro
de profissionais do Hospital do Servidor Público Estadual.
25) Parecer 778/2016 sobre Processo RGL 988/16 que
indica ao Sr. Governador que determine aos órgãos a adoção de
providências visando à concessão do Prêmio de Desempenho
Individual aos servidores aposentados.
26) Câmara Municipal de Andradina que encaminha
"Moção de apoio à categoria dos técnicos da Fazenda Estadual
de São Paulo". (Of. nº 1064/2016)
27) Câmara Municipal de Birigüi que encaminha "Moção
de apoio ao movimento dos técnicos da Fazenda Estadual". (Of.
nº 571/2016)
28) Câmara Municipal de Braúna que encaminha "Moção
de apoio aos Técnicos da Fazenda Estadual de São Paulo".
29) Câmara Municipal de Brejo Alegre que encaminha
"Moção de apoio ao movimento dos técnicos da Fazenda Estadual de São Paulo".
30) Câmara Municipal de Votorantim que encaminha
"Moção de apoio ao movimento dos técnicos da Fazenda Estadual de São Paulo". (Of. 650/16)
31) Câmara Municipal de Sorocaba que encaminha
"Moção de apoio aos servidores Técnicos da Secretaria da
Fazenda do Esdado de São Paulo". (Of. 0754)
32) Associação dos Assistentes Agropecuários do Estado de
São Paulo encaminha "Moção de apoio aos assistentes agropecuários para revalorização salarial".
33) Câmara Municipal de Floreal encaminha Requerimento
ao Presidente da Assembleia solicitando apoio ao movimento
dos técnicos da Fazenda Estadual de São Paulo. (Of. nº 162/16)
34) Câmara Municipal de Floreal encaminha Requerimento
aos senhores líderes de partido solicitando apoio ao movimento
dos técnicos da Fazenda Estadual de São Paulo. (Of. 169/16)
35) Câmara Municipal de Buritama encaminha "Moção de apoio
ao movimento dos técnicos da Fazenda Estadual". (Of. nº 196/16)
36) Câmara Municipal de Bilac encaminha "Moção de
apoio ao movimento dos técnicos da Fazenda Estadual de São
Paulo". (Of. nº 67/2016)
37) Câmara Municipal de Amparo encaminha "Moção de
apoio ao movimento dos técnicos da Fazenda Estadual de São
Paulo". (Of. nº 342/2016)
38) Câmara Municipal de Coroados encaminha "Requerimento de apoio ao movimento dos técnicos da Fazenda Estadual". (Of. nº 103/2016)
39) Câmara Municipal de Mauá encaminha Moção de
Apelo para retirada da PEC 241/2016. (Of. nº 662/2016)

Debates
16 DE NOVEMBRO DE 2016
167ª SESSÃO ORDINÁRIA
Presidentes: GERALDO CRUZ, LUIZ CARLOS GONDIM,
CARLOS GIANNAZI e FERNANDO CAPEZ
Secretário: CARLOS GIANNAZI

RESUMO
PEQUENO EXPEDIENTE
1 - GERALDO CRUZ
Assume a Presidência e abre a sessão.
2 - CARLOS GIANNAZI
Discorre sobre as manifestações de servidores públicos,
inclusive policiais, contrárias à reformas propostas pelo
governador Luiz Fernando Pezão, no Rio de Janeiro.
Desaprova a gestão do PMDB no Estado. Faz críticas ao
governo Temer pelo pacote de proposições legislativas
por ele apresentado, que implica retirada de direitos
trabalhistas e sociais. Reprova a atuação de Geraldo
Alckmin como governador. Comenta prejuízos à Educação
causados pelas reformas em curso.
3 - LUIZ CARLOS GONDIM
Assume a Presidência.

sábado, 19 de novembro de 2016
4 - CORONEL CAMILO
Comunica a ausência do ouvidor da Polícia do Estado
de São Paulo, Julio Cesar Fernandes Neves, após dois
convites, na reunião da Comissão de Segurança Pública e
Assuntos Penitenciários. Informa que ele será convocado
a comparecer nesta comissão. Enfatiza a disponibilidade
de parlamentares e cidadãos para escutar o ouvidor, nesta
Casa. Lamenta a possibilidade de descriminalização do
desacato a autoridade.
5 - CORONEL TELHADA
Reprova a ausência do ouvidor Julio Cesar Fernandes
Neves em reunião da Comissão de Segurança Pública e
Assuntos Penitenciários. Faz críticas às suas manifestações
sobre crimes cometidos pela polícia, na mídia. Oferece
condolências aos familiares dos policiais militares soldado
Jonatas Ferreira Cruz, assassinado a caminho do trabalho,
e cabo Claudio Roberto Florindo da Silva, morto em tiroteio
em Fernandópolis. Critica a posse de fuzil pelo criminoso.
Desaprova o armamento e equipamentos de segurança
oferecidos aos policiais que, a seu ver, são inadequados.
Considera que há falta de apoio das autoridades e da
imprensa e incompreensão da sociedade civil em relação
aos profissionais da Segurança Pública. Faz apelo ao
governador Geraldo Alckmin por reajustes salariais para o
funcionalismo público.
6 - PRESIDENTE LUIZ CARLOS GONDIM
Convoca os Srs. Deputados para sessão solene, a
ser realizada no dia 06/12, às 11 horas, para "Prestar
homenagem ao deputado estadual Antonio Salim Curiati,
com a outorga do Colar de Honra ao Mérito Legislativo
do Estado de São Paulo", por determinação do presidente
Fernando Capez.
7 - MARCOS DAMASIO
Demonstra preocupação com acidentes recorrentes na
Rodovia Mogi-Bertioga. Discorre sobre o histórico de
construção e uso desta via. Aponta que ela é uma das
principais formas de acesso ao litoral paulista e atende
diversas regiões. Pontua que já foram feitas melhorias
em região de perímetro urbano da rodovia, mas também
há necessidade de realizar reformas no trecho de serra.
Informa que acompanhará as ações do Poder Público nesta
questão.
8 - CARLOS GIANNAZI
Assume a Presidência.
9 - LUIZ CARLOS GONDIM
Relata reunião com autoridades municipais, sobre
enchentes. Mostra imagens de alagamentos em
Itaquaquecetuba. Lamenta a morte de uma pessoa, nessa
ocasião. Enumera as reformas necessárias, sobretudo de
assoreamento e rebaixamento de calhas de rios e córregos,
nas regiões de Itaquaquecetuba, Santa Isabel, e Itaim
Paulista, na cidade de São Paulo. Relata ações de seu
gabinete em relação às enchentes em 2015.
10 - ED THOMAS
Tece elogios ao trabalho de inclusão realizado pelas
Apaes. Critica a falta de investimentos em infraestrutura e
aperfeiçaomento dos profissionais da instituição. Lamenta
a possibilidade de fechamento das Apaes. Salienta a
importância dessa instituição para as famílias de crianças
e adolescentes com necessidades especiais. Pede atenção
da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo
para o repasse de recursos à entidade, de acordo com
o estabelecido no Orçamento. Sinaliza que a crise da
Educação no Brasil é anterior à crise econômica atual.
Comenta propostas do projeto "Apae Melhor Idade".
11 - LUIZ CARLOS GONDIM
Assume a Presidência.
12 - PRESIDENTE LUIZ CARLOS GONDIM
Enfatiza a seriedade do problema relatado pelo deputado
Ed Thomas. Acentua que os cuidadores de pessoas com
necessidades especiais, na vida adulta, são os profissionais
das Apaes.
13 - CARLOS GIANNAZI
Oferece seu apoio às reivindicações apresentadas
pelo deputado Ed Thomas. Considera que há omissão
do governo estadual em relação à Educação Especial,
tanto na rede direta, quanto nas instituições conveniadas.
Defende a efetivação da Lei 15830/15, de sua autoria,
que prevê a limitação de número de alunos em turmas
que tenham matrículas de estudantes com necessidades
especiais. Orienta a população, sobretudo os responsáveis
por crianças e adolescentes com necessidades especiais,
a procurar os órgãos públicos para exigir o cumprimento
desta medida. Enfatiza que a Educação Especial é dever do
Estado, prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional.
14 - PRESIDENTE LUIZ CARLOS GONDIM
Pontua que o Poder Público transfere responsabilidades
para entidades sociais.
15 - ED THOMAS
Solicita a suspensão da sessão até as 16 horas e 30
minutos.
16 - PRESIDENTE LUIZ CARLOS GONDIM
Defere o pedido e suspende a sessão às 15h31min.
17 - CAMPOS MACHADO
Para comunicação, faz questionamento acerca do direito
dos deputados de falarem pelo artigo 82, antes de ter
início a ordem do dia.
18 - PRESIDENTE FERNANDO CAPEZ
Aconselha o deputado Campos Machado a encaminhar
a votação pela bancada do PTB. Coloca em votação o PL
192/16, salvo emendas.
19 - CAMPOS MACHADO
Encaminha a votação do PL 192/16, salvo emendas, em
nome do PTB.
20 - PRESIDENTE FERNANDO CAPEZ
Coloca em votação e declara aprovado o PL 192/16, salvo
emendas.
21 - BETH SAHÃO
Requer verificação de votação.
22 - PRESIDENTE FERNANDO CAPEZ
Defere o pedido. Determina que seja feita a verificação de
votação pelo sistema eletrônico.
23 - CARLOS GIANNAZI
Informa que a bancada do PSOL está em obstrução ao
processo de votação.
ORDEM DO DIA
24 - PRESIDENTE FERNANDO CAPEZ
Assume a Presidência e reabre a sessão às 16h31min.
Encerra a discussão, coloca em votação e declara aprovado
requerimento, de urgência, ao PL 433/16.
25 - BETH SAHÃO
Informa que a bancada do PT está em obstrução ao
processo de votação.
26 - MILTON VIEIRA
Informa que a bancada do PRB está em obstrução ao
processo de votação.
27 - JORGE CARUSO
Informa que a bancada do PMDB está em obstrução ao
processo de votação.

