quinta-feira, 12 de abril de 2018
Então, representando os nossos Consegs, talvez uma das
mais antigas batalhadoras, a dona Júlia Titz. Por favor, dona
Júlia, venha aqui na frente. Eu sei que o Celso e todos os outros
entendem. Quero que o nosso Magrão, Evaldo Coratto desça lá
também, por favor, Evaldo. E ainda com relação aos Consegs,
eu queria que o coronel Arruda também viesse aqui à frente
junto deles. E, na parte da nossa Vizinhança Solidária, a Luzia e
a dona Maristela, que começaram, e o major Daniel, por favor,
simbolicamente, para agradecer a todos os senhores e senhoras
que batalham nesta difícil missão dos Consegs. Vou descer
agora para agradecê-los e convido a Mesa também a fazê-lo.
***
- É feita a homenagem.
***
O SR. PRESIDENTE - CORONEL CAMILO - PSD - Senhoras
e senhores, volto a insistir, todos receberão um certificado,
meu gabinete está aberto a todos os Consegs, a todos que
trabalham com Vizinhança Solidária, a todos que fazem voluntariamente este grande trabalho. Queria agradecer também a
presença de todos os policiais militares, doutor Nelson, Dr. Maurício, todos os policiais civis, todos aqueles que trabalham junto
aos Consegs. E a vocês, policiais militares, da mesma forma. Os
nossos vereadores que estão aqui presentes, divulguem isto lá.
Os nossos vereadores são bem-vindos no meu gabinete. Por
favor, podem vir aqui, conversem, aquilo que eu puder ajudar,
vou ajudar. Os nossos policiais militares, parabéns pelo grande
trabalho de vocês.
Queria saudar aqui a Priscila Marcondes, do Conseg Guarulhos Centro. Obrigado pela visita; e Ronaldo Massaki Morita,
presidente do Conseg Parque do Carmo. Muito obrigado por
vocês virem aqui, estarem aqui e participarem aqui desta homenagem aos nossos Consegs.
Pessoal, sem a participação, não chegamos a lugar
nenhum. Sempre que vocês puderem, fomentem a participação
de outras pessoas no Conseg de vocês. Vou dar uma sugestão
a vocês: façam reuniões rápidas, produtivas. Tenha um início,
meio e fim. Vejo algumas reclamações de Consegs que são
infindáveis. Aprendam a deixar um pouquinho de assunto para
a reunião seguinte. Todos aqui estão convidados ou concitados
a um desafio: trazer mais gente para os Consegs de vocês,
fazer, incentivar a participação; e trazer ideias, aquilo que vocês
sabem que era interessante fazer, que funciona, deu certo. Tragam ideias para o Conseg, tragam ideias para a Polícia Militar,
para a Polícia Civil, tragam ideias para as coordenadorias dos
Consegs, para que isto possa ser divulgado. Faço uma sugestão
aqui ao nosso Magrão, Evaldo Coratto: crie, no site dos Consegs,
um observatório dos Consegs, onde as pessoas que têm boas
experiências possam divulgar para todos. Fez uma boa experiência aqui no Conseg do Morumbi, vamos divulgar para todos.
Deu certo lá, vamos fazer. Todos são protagonistas. Fica a sugestão aqui de criar um observatório dos Consegs dentro do site.
Pessoal, para falar agora em nome da nossa instituição, em
nome do comando-geral da instituição, em nome também, me
permita, da diretoria de polícia comunitária, eu chamo agora
o grande comandante da nossa CPA M5 da região oeste, cavalaria, como falou o Maurício, meu amigo, coronel Salles. Salles,
por favor, a palavra é sua, em nome do nosso comandante.
O SR. MARCELO VIEIRA SALLES - Senhoras e senhores,
muito bom dia. Agradeço a gentileza do convite, deputado
estadual Coronel Camilo, nosso eterno comandante-geral. E
aproveito, comandante, trago um abraço fraterno do nosso
comandante-geral, coronel Nivaldo César Restivo, um admirador do seu trabalho. Vossa Excelência, o conheci como tenente,
sempre foi uma referência para nós, sempre muito cordato,
gentil, sem perder a essência do comando que é da gestão. O
senhor sempre nos orientou, às vezes até de maneira involuntária, mas sempre foi uma referência. Muito obrigado pelo convite, mas, principalmente, por trazer às forças vivas da sociedade
este aspecto do voluntarismo que o senhor falou.
Não sei se todos já tiveram a oportunidade de visitar o
Hospital das Clínicas. O Hospital das Clínicas é o maior hospital da América Latina, é uma referência em medicina, sedia a
nossa escola de medicina da nossa USP, que é um orgulho de
todos os brasileiros. Mas se vocês tiverem o cuidado de olhar
aquelas senhorinhas de cor de rosa, aquele é o trabalho voluntário que não recebe um centavo, ele é o autêntico espírito
da solidariedade, como bem disse o nosso governador Franco
Montoro, como bem disse o nosso comandante Camilo. Este é
o espírito do Conseg. Este é o espírito do Vizinhança Solidária:
a participação. Eu falo para os nossos oficiais do M5, que sem
a participação da população, não é possível se levar à frente
as nossas empreitadas, porque é de lá que vem a melhor informação. O povo sempre traz a melhor informação. Cada um em
um formato, cada um em um tom de voz, às vezes com alguma
indignação. E cabe a nós ouvirmos e tratarmos esta informação,
para que possamos fazer nosso papel de polícia preventiva, de
polícia ostensiva.
Como o próprio Coronel Camilo falou, sobre o aspecto do
estado, não é capaz de fazer tudo. Não é mesmo. A polícia,
especificamente a Polícia Militar, até com dignidade constitucional, com a prescrição constitucional, é responsável pela
preservação da ordem pública. Só que a Segurança Pública é
responsabilidade de todos. Por vezes, ouvimos alguns segmentos, muitas vezes com razão, mas às vezes lamentamos. Reclamam, às vezes, do furto de veículos, e ao comprar uma lanterna
de carro que custa 200 reais, pagam 17 reais. Qual é o milagre?
Não há milagre E falo isto como cidadão paulistano, morador
da Zona Leste. Não há milagre, é uma responsabilidade de
todos. Eu não poderia deixar de falar estas pequenas palavras.
Gostaria de saudar o nosso prefeito de Vargem, Silas Marques;
O Dr. Maurício Freire, eterno delegado-geral, nosso amigo de
muitos anos; Evaldo Coratto, coordenador dos Consegs; o Sr.
Wladimir Gabriel Jr. da CET, que também faz um trabalho brilhante à frente da Companhia de Engenharia de Trânsito com a
Polícia Militar, um trabalho feito a várias mãos, para cuidar da
maior frota de veículos da América Latina.
Saúdo meus professores, coronel Giannoni, coronel Arruda,
coronel Antão. São também minhas referências profissionais, de
dignidade, de dedicação. Saúdo o sargento Franklin, que é um
amigo de tanto tempo também, uma pessoa muito destacada;
o Dr. Munhoz, que é o coordenador dos Consegs; e o major Joel,
meu amigo, morador de São Mateus também, muito anos. Cito
de maneira muito especial aqui a Maristela; a Luzia, do Conseg
do Itaim Bibi; e nosso Celso Cavallini, do Portal. Celso Cavallini
tem uma característica muito importante. Nós tivemos uma
operação na sexta e no sábado, na comunidade do Paraisópolis,
e antes mesmo que o comandante do batalhão me passasse o
resultado da operação, eu já tinha, porque o Celso Cavallini já
tinha me passado a participação muito ativa do Conseg do Portal. Sra. Júlia Titz, uma amiga dileta também, uma participação
no Conseg do Morumbi. E vejam os senhores: nós saímos do
IDH do Morumbi, do Portal, do Itaim Bibi e temos aqui o nosso
presidente do Conseg de Perus, o Hanna, que faz também um
trabalho bem bacana no 49º Batalhão, que o coronel Alexander
Artur Alves está aqui. Temos um trabalho muito bacana no
Jardim Britânia, lá pertinho do Morro Doce, uma área que exige
uma atenção muito especial do Poder Público. Então, Hanna,
também é uma honra tê-lo aqui. Na pessoa deles eu cumprimento a todos do Conseg. Cito o Marcelo Vicental, do Jardim,
do Vizinhança Solidária; o tenente-coronel Alexander Bento,
na pessoa de quem cumprimento todos os policiais militares
e civis aqui presentes, da ativa e da reserva. Cumprimento o
nosso citado, festejado e referência profissional de comandamento, como disse o Dr. Maurício, sempre presente, nosso major
Daniel, do 23º Batalhão. Uma salva de palmas ao Daniel. Muito
obrigado, Daniel, seu exemplo é o exemplo dos oficiais de praça
do CPA M5, é uma honra poder marchar ao lado de cada um
dos senhores.
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Não vou me estender mais, mas gostaria muito de agradecer a todos e festejar este espírito solidário, como bem disse o
governador Franco Montoro, que o todo passa por cada um, se
cada um fizer o seu papel. E, ao final, deixo um abraço fraterno
a todos os Consegs, a todos do Vizinhança Solidária, as senhoras e o senhores são os verdadeiros voluntários da Pátria. Muito
obrigado.
O SR. PRESIDENTE - CORONEL CAMILO - PSD - Senhoras
e senhores, muito obrigado. Vou falar mais uma vez, muito
obrigado. Vou falar outra vez, muito obrigado pelo trabalho
de vocês. Obrigado a cada um de vocês, dos Consegs, da Vizinhança Solidária, da polícia, da comunidade, do Legislativo,
os vereadores, o prefeito, por tudo que fazem pelas pessoas. E
vamos pegar aqui o ensinamento do coronel Salles, façam cada
um a sua parte.
Vou falar um pouquinho mais nesta parte de fazer a sua
parte. Tenham o que chamamos no militarismo de disciplina
consciente. Não importa se alguém está vendo, se alguém está
fiscalizando, faça o correto sempre. Faça o correto sempre. Não
é o correto só nas grandes obras, não é o correto como fez o
policial militar que devolveu um milhão e 200 mil reais, como
acontece com todos os policiais militares, graças a Deus. Este
devolveu um milhão e 800, mas todos os dias nós temos policiais militares que são provocados a se corromper e prendem
quem está fazendo isto, sem estar alguém olhando, ou seja, por
concepção. Façam a coisa certa. Treinem, ensinem seus filhos
que a coisa certa deve ser feita. Não precisa ter jeitinho, é só
fazer certo que consegue.
Muitas vezes reclamamos da grande corrupção, mas
tomem cuidado com aquela que está ali no dia a dia: uma
gorjeta a mais para servir melhor a mesa, um dinheirinho para
passar no exame da autoescola. Ou seja, vamos parar com isto,
vamos fazer a coisa certa sempre. Não importa o que vai acontecer. E mais ainda, não importa se o meu do lado está fazendo
alguma coisa errada ou não, faço eu o certo, independentemente de estarem olhando ou não.
Não vamos nos banalizar com a coisa errada. Se eu vi
alguma coisa errada, vamos lembrar do Franco Montoro, eu
não posso ser indiferente, eu tenho que aumentar o meu pertencimento, cuidar da minha cidade, cuidar da minha família.
Muitas vezes queremos mudar o mundo. E o que nós precisamos mesmo para mudar o mundo é mudar dentro da nossa
casa, com os nossos filhos, no nosso condomínio, no nosso
bairro. Se cada um fizer a sua parte vamos mudar o mundo, não
tenha dúvida nenhuma. Isto começa dentro de casa. Lembre-se
lá, eu tenho que ter uma visão global, mas eu tenho que agir
localmente, eu não tenho condições de arrumar o mundo todo,
mas arrumo a minha parte, o meu pedaço. É isto que eu concito
a todos: primeiro, trazer mais gente para esta grande corrente
do bem que são os Consegs e a Vizinhança Solidária, e segundo,
fazer a sua parte sempre, independentemente de não passar o
semáforo vermelho só porque posso ser multado, não passar
o semáforo vermelho porque pode causar um acidente, pode
prejudicar as pessoas. “Mas parei, não vinha passando nenhum
carro.” Não faz mal, espera, são alguns segundos. E assim para
toda a vida, em todos os outros locais, está bom?
Agradeço demais a presença de todos, fica aqui o meu
reconhecimento público sempre aos Consegs, a este trabalho
fantástico dos Consegs, da Vizinhança Solidária e todos estes
programas, ao voluntariado que tem também no Hospital
da Polícia Militar, no Hospital das Clínicas, em muitos locais.
Parabéns a todos os que se dedicam ao próximo, é por aí que
nós vamos modificar este mundo, difundir a cultura da paz e ter
melhor qualidade de vida. Muito obrigado.
Esgotado o objeto da presente sessão, esta Presidência
agradece às autoridades, à Mesa, à minha equipe, aos funcionários dos serviços de Som, da Taquigrafia, de Atas, do Cerimonial,
da Secretaria-Geral Parlamentar, da Imprensa da Casa, da TV
Legislativa, e das Assessorias das Polícias Civil e Militar, bem
como a todos que, com suas presenças, colaboraram para o
êxito desta solenidade. Muito obrigado a todos, que Deus os
acompanhe no retorno aos seus lares. Contem sempre comigo
nesta Casa de Leis.
Está encerrada a presente sessão.
***
- Encerra-se a sessão às 11 horas e 46 minutos.
***
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37ª SESSÃO ORDINÁRIA
Presidentes: DOUTOR ULYSSES, LECI BRANDÃO,
CORONEL CAMILO e CAUÊ MACRIS
Secretários: LECI BRANDÃO, CARLÃO PIGNATARI
e GILMACI SANTOS

RESUMO
PEQUENO EXPEDIENTE
1 - DOUTOR ULYSSES
Assume a Presidência e abre a sessão. Convoca
os Srs. Deputados para duas sessões solenes, a serem
realizadas: no dia 04/05, às 10 horas, com a finalidade de
"Comemorar o Dia Estadual do Profissional da Saúde",
a requerimento do deputado Rafael Silva; e no dia 04/05,
às 20 horas, com a finalidade de "Comemorar o Dia do
Psicanalista", a pedido da deputada Maria Lúcia Amary.
2 - VITOR SAPIENZA
Manifesta seu apoio à aprovação da PEC 5 nesta Casa.
Lê artigo, de sua autoria, sobre o papel dos políticos na
sociedade e critica o voto nulo nas próximas eleições.
3 - PRESIDENTE DOUTOR ULYSSES
Convoca os Srs. Deputados para uma sessão solene a
realizar-se dia 07/05, às 10 horas, com a finalidade de
"Prestar homenagem ao Proerd, Programa Educacional de
Resistência às Drogas e à Violência", a pedido do deputado
Coronel Camilo.
4 - CORONEL TELHADA
Demonstra seu apoio à apreciação da PEC 5, nesta Casa.
Critica decisão judicial que soltou um indivíduo conhecido
por "Baianinho", acusado de porte de armas pesadas.
Informa o falecimento do policial militar subtenente
Marcílio Ferreira, em assalto, no Rio de Janeiro, e do
policial militar Cristiano Ramos Pinto, na Bahia. Pede
endurecimento do Código Penal brasileiro.
5 - PRESIDENTE DOUTOR ULYSSES
Convoca os Srs. Deputados para uma sessão solene a
realizar-se dia 07/05, às 10 horas, com a finalidade de
"Homenagear o Sr. Dr. Ives Gandra Martins com o Colar
de Honra ao Mérito Legislativo do Estado de São Paulo", a
pedido da deputada Célia Leão.
6 - CARLOS GIANNAZI
Apoia a aprovação da PEC 5, nesta Casa. Critica o
sucateamento das políticas públicas educacionais do PSDB
no estado de São Paulo. Considera que, com o afastamento
do governador Geraldo Alckmin, a correlação de forças
vai se alterar nesta Casa e reflete sobre os possíveis
desdobramentos deste fato. Pede o fortalecimento do
Poder Legislativo em nível estadual.
7 - CORONEL CAMILO
Para comunicação, discorda do pronunciamento
do deputado Carlos Giannazi sobre o papel do Poder
Legislativo em âmbito estadual.
8 - PRESIDENTE DOUTOR ULYSSES
Convoca os Srs. Deputados para uma sessão solene a
realizar-se dia 11/05, às 19 horas, com a finalidade de
"Comemorar a 3ª Semana da Cidadania e Segurança", a
pedido do deputado Celino Cardoso.

9 - CARLOS GIANNAZI
Para comunicação, responde o pronunciamento do
deputado Coronel Camilo sobre o papel do Poder
Legislativo estadual. Faz histórico de sua trajetória política.
10 - CORONEL CAMILO
Apresenta matéria da Rede Globo sobre a instalação de
bandeiras do Brasil em diversas pontes na cidade de São
Paulo. Defende o civismo e o patriotismo como valores a
serem cultivados.
11 - LECI BRANDÃO
Apoia a luta pela aprovação da PEC 5. Informa que os
padres e bispos da Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil (CNBB) estão sofrendo críticas em razão do tema
da Campanha da Fraternidade deste ano, que defende a
proteção aos direitos humanos. Lamenta o falecimento da
militante pelos direitos dos negros, Winnie Mandela.
12 - LECI BRANDÃO
Assume a Presidência.
13 - CARLOS GIANNAZI
Rebate o pronunciamento do deputado Coronel Camilo
sobre a instalação de bandeiras do Brasil na cidade.
Considera que símbolos de nacionalismo podem estar
relacionados à volta de ideais propagados durante
a Ditadura Militar. Faz críticas à reforma previdenciária
municipal proposta pelo prefeito João Doria.
14 - CARLOS GIANNAZI
Solicita a suspensão dos trabalhos até as 16 horas e 45
minutos, por acordo de lideranças.
15 - PRESIDENTE LECI BRANDÃO
Defere o pedido e suspende a sessão às 15h27min.
16 - CORONEL CAMILO
Assume a Presidência e reabre a sessão às 16h46min.
17 - CEZINHA DE MADUREIRA
Solicita a suspensão dos trabalhos por 30 minutos, por
acordo de lideranças.
18 - PRESIDENTE CORONEL CAMILO
Defere o pedido e suspende a sessão às 16h46min.
19 - PRESIDENTE CAUÊ MACRIS
Assume a Presidência e reabre a sessão às 17h16min.
20 - ALENCAR SANTANA BRAGA
Pelo art. 82, comemora a saída de João Doria da Prefeitura
de São Paulo e de Geraldo Alckmin do Governo do Estado.
Critica a gestão do prefeito de São Paulo. Informa a
realização de um bota-fora, na porta da prefeitura de
São Paulo, para festejar a saída de João Doria. Discorre
sobre os problemas nos trens, nas escolas e na Segurança
pública no estado de São Paulo. Menciona a aliança do
futuro governador, Márcio França, com diversos deputados
do PSDB. Ressalta a necessidade de mudanças, de uma
política pública comprometida com a população. Diz ter
certeza de que o candidato do PT, Luiz Marinho, irá para o
segundo turno.
21 - ENIO TATTO
Pelo art. 82, demonstra seu apoio aos servidores presentes
nas galerias. Diz esperar que no próximo Governo de São
Paulo seja pautada e votada a PEC 5. Culpa o governador
Geraldo Alckmin pela não aprovação da PEC 5 até o
presente momento. Considera traição a saída de João Doria
da Prefeitura de São Paulo. Discorre sobre a aplicação de
recursos, no Governo João Doria, para o enfrentamento de
chuvas e enchentes. Informa que em 2017 foram aplicados
33% do orçamento e em 2018 apenas 2%. Critica as redes
de televisão que não divulgam estes dados. Menciona a
inauguração, às pressas, do ambulatório de um hospital
em Parelheiros.
22 - CAMPOS MACHADO
Pelo art. 82, discorre sobre a colocação em pauta da PEC 5.
Apela ao presidente Cauê Macris que paute a matéria em
sessão extraordinária hoje ou amanhã. Afirma que aqueles
que assinaram a proposta, não votarão contra a mesma.
Lembra ser esta uma Casa política e que a matéria já foi
pautada anteriormente, tendo a sua votação adiada. Pede
aos servidores da PEC 5 que não desistam.
ORDEM DO DIA
23 - CORONEL CAMILO
Solicita uma verificação de presença.
ORDEM DO DIA
24 - PRESIDENTE CAUÊ MACRIS
Defere o pedido. Determina que seja feita a chamada de
verificação de presença, interrompida com a constatação
de quórum. Coloca em votação o PLC 25/17. Coloca em
votação e declara aprovado, requerimento, do deputado
Barros Munhoz, com o número regimental de assinaturas,
de método de votação ao PLC 25/17.
25 - CORONEL CAMILO
Solicita uma verificação de votação.
26 - PRESIDENTE CAUÊ MACRIS
Defere o pedido. Determina que seja feita a verificação de
votação pelo sistema eletrônico.
27 - GILMACI SANTOS
Informa que a bancada do PRB está em obstrução ao
processo de votação.
28 - CORONEL TELHADA
Informa que a bancada do PP está em obstrução ao
processo de votação.
29 - JUNIOR APRILLANTI
Informa que a bancada do PSB está em obstrução ao
processo de votação.
30 - CARLOS GIANNAZI
Informa que a bancada do PSOL está em obstrução ao
processo de votação.
31 - CELSO NASCIMENTO
Informa que a bancada do PSC está em obstrução ao
processo de votação.
32 - CORONEL CAMILO
Informa que a bancada do PSD está em obstrução ao
processo de votação.
33 - BETH SAHÃO
Informa que a bancada do PT está em obstrução ao
processo de votação.
34 - MARCO VINHOLI
Informa que a bancada do PSDB está em obstrução ao
processo de votação.
35 - LECI BRANDÃO
Informa que a bancada do PCdoB está em obstrução ao
processo de votação.
36 - CÁSSIO NAVARRO
Informa que a bancada do PMDB está em obstrução ao
processo de votação.
37 - ROBERTO MORAIS
Informa que a bancada do PPS está em obstrução ao
processo de votação.
38 - ROGÉRIO NOGUEIRA
Informa que a bancada do DEM está em obstrução ao
processo de votação.
39 - PRESIDENTE CAUÊ MACRIS
Registra as manifestações. Dá conhecimento do resultado
da verificação de votação, que confirma a aprovação do
requerimento de método. Coloca em votação o PLC 25/17,
salvo emenda aglutinativa, emendas e subemenda.
40 - CORONEL CAMILO
Encaminha a votação do PLC 25/17, salvo emenda
aglutinativa, emendas e subemenda, em nome do PSD.
41 - TEONILIO BARBA
Encaminha a votação do PLC 25/17, salvo emenda
aglutinativa, emendas e subemenda, em nome do PT.
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42 - CARLOS GIANNAZI
Encaminha a votação do PLC 25/17, salvo emenda
aglutinativa, emendas e subemenda, em nome do PSOL.
43 - PRESIDENTE CAUÊ MACRIS
Suspende a sessão por um minuto, por conveniência da
Ordem, às 18h27min; reabrindo-a às 18h29min.
44 - ENIO TATTO
Encaminha a votação do PLC 25/17, salvo emenda
aglutinativa, emendas e subemenda, em nome da Minoria.
45 - CAMPOS MACHADO
Encaminha a votação do PLC 25/17, salvo emenda
aglutinativa, emendas e subemenda, em nome do PTB.
46 - BETH SAHÃO
Solicita a prorrogação da sessão por 30 minutos.
47 - PRESIDENTE CAUÊ MACRIS
Coloca em votação e declara aprovada a prorrogação
da sessão por 30 minutos. Coloca em votação e declara
aprovado o PLC 25/17, salvo emenda aglutinativa,
emendas e subemenda. Coloca em votação e declara
aprovada a emenda aglutinativa 69.
48 - CORONEL CAMILO
Para comunicação, informa que, a pedido de outros líderes,
deixará de obstruir a votação do projeto. Ressalta o
compromisso firmado por todos de não deixar de lado a
votação da PEC 5.
49 - BETH SAHÃO
Para comunicação, reitera o compromisso do PT com o
PLC 25/17. Reafirma hoje o seu compromisso com os
fiscais de renda e a PEC 5. Diz esperar dos agentes fiscais
transparência na arrecadação e aplicação e investimento
destes recursos em áreas importantes para a população
paulista.
50 - WELLINGTON MOURA
Declara o seu voto contrário.
51 - PRESIDENTE CAUÊ MACRIS
Coloca em votação e declara aprovadas as emendas nºs 3,
4, 37, 49 e 66.
52 - CORONEL CAMILO
Declara seu voto contrário.
53 - PRESIDENTE CAUÊ MACRIS
Coloca em votação e declara rejeitada a subemenda às
emendas 6 e 48. Coloca em votação e declara rejeitadas
as demais emendas englobadamente. Convoca reunião
extraordinária da Comissão de Constituição, Justiça e
Redação, hoje, cinco minutos após o término desta sessão.
Coloca em votação requerimento de alteração da Ordem
do Dia, para que o item 13 constasse como segundo,
renumerando-se os demais itens.
54 - CARLOS GIANNAZI
Encaminha a votação do requerimento de alteração da
Ordem do Dia.
55 - PRESIDENTE CAUÊ MACRIS
Coloca em votação e declara aprovado o requerimento
de alteração da Ordem do Dia. Encerra a discussão
do PLC 35/17. Coloca em votação e declara aprovado
requerimento, do deputado Carlos Giannazi, de método de
votação ao PLC 35/17.
56 - BARROS MUNHOZ
Solicita a suspensão da sessão por cinco minutos, por
acordo de lideranças.
57 - PRESIDENTE CAUÊ MACRIS
Defere o pedido e suspende a sessão às 19h04min,
reabrindo-a às 19h08min. Coloca em votação o PLC
35/17, salvo emendas e partes destacadas. 58 - CARLOS
GIANNAZI
Solicita a suspensão da sessão por cinco minutos, por
acordo de lideranças.
59 - PRESIDENTE CAUÊ MACRIS
Defere o pedido e suspende a sessão às 19h09min,
reabrindo-a às 19h17min.
60 - BARROS MUNHOZ
Para comunicação, pondera a necessidade de revisão de
alguns tópicos do PLC 35/17. Frisa o empenho dele e de
seus pares para a aprovação da matéria.
61 - PRESIDENTE CAUÊ MACRIS
Suspende a sessão por um minuto, por conveniência da
ordem, às 19h19min, reabrindo-a às 19h20min.
62 - BETH SAHÃO
Solicita o levantamento da sessão, por acordo de
lideranças.
63 - PRESIDENTE CAUÊ MACRIS
Defere o pedido. Convoca os Srs. Deputados para a sessão
ordinária de 4 de abril, à hora regimental, com Ordem do
Dia. Levanta a sessão.
***
- Assume a Presidência e abre a sessão o Sr. Doutor Ulysses.
***
O SR. PRESIDENTE - DOUTOR ULYSSES - PV - Havendo
número legal, declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus,
iniciamos os nossos trabalhos.
Com base nos termos do Regimento Interno, e com a
aquiescência dos líderes de bancadas presentes em plenário,
está dispensada a leitura da Ata.
Convido a Sra. Deputada Leci Brandão para, como 1ª Secretária “ad hoc”, proceder à leitura da matéria do Expediente.
A SRA. 1ª SECRETÁRIA - LECI BRANDÃO - PCdoB - Procede
à leitura da matéria do Expediente, publicada separadamente
da sessão.
***
- Passa-se ao

PEQUENO EXPEDIENTE
***
O SR. PRESIDENTE - DOUTOR ULYSSES - PV - Srs. Deputados, Sras. Deputadas, esta Presidência, atendendo solicitação
do nobre deputado Rafael Silva, convoca V. Exas., nos termos
regimentais, para uma sessão solene, a realizar-se no dia 4 de
maio de 2018, às 10 horas, com a finalidade de comemorar o
Dia Estadual do Trabalhador da Saúde.
Srs. Deputados, Sras. Deputadas, esta Presidência, atendendo solicitação da nobre deputada Maria Lúcia Amary, convoca
V. Exas., nos termos regimentais, para uma sessão solene, a
realizar-se no dia 4 de maio de 2018, às 20 horas, com a finalidade de comemorar o Dia do Psicanalista.
Srs. Deputados, Sras. Deputadas, tem a palavra o nobre
deputado Vitor Sapienza pelo tempo regimental.
O SR. VITOR SAPIENZA - PPS - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, público que nos honra com a sua presença,
inicialmente, quero saudar o pessoal que está acompanhando
a PEC nº 5. “PEC nº 5: agora é a vez de São Paulo! PEC nº
5: a luta continua! Todos pela PEC nº 5.” (Manifestação nas
galerias.)
Não irei abordar a PEC, porque entendo que essa luta irá
continuar, e nós vamos encontrar o desfecho feliz, que será - se
Deus quiser - a aprovação da PEC nº 5. Com essa fase digital, o
“Diário Oficial” não é mais impresso. Escrevi um artigo. Contrariando o que faço, ao invés de comentar, irei me permitir lê-lo
para não perder nenhum item:
“Todos somos responsáveis pelo progresso.
Quero começar esse texto expondo o que entendo ser o
conceito correto acerca do que é ser um político. Essa definição,
embora pessoal, se faz necessária para que possamos dar sequência à minha linha de raciocínio.

