quarta-feira, 5 de dezembro de 2018
O SR. MARCOS LULA MARTINS - PT – PELO ART. 82 - Sr.
Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, telespectadores
da TV Assembleia, público presente, gostaríamos de falar sobre
uma audiência pública que fizemos no dia 26, aqui nesta Casa,
para tratar do projeto do veneno, que querem aprovar em Brasília para liberar a entrega do veneno em todo o País. E aqui em
São Paulo também há um projeto.
Se esse projeto for aprovado, vai trazer mais riscos para a
população. Os agricultores vão ficar mais doentes e os consumidores também. Esta é uma discussão bastante importante,
feita com técnicos, uma médica sanitarista com muitos dados
sobre pessoas contaminadas, a Dra. Telma; com a Dra. Larissa;
com uma professora de Geografia, que fez um mapa do uso
do agrotóxico no Brasil, já que o Brasil é o maior consumidor
de agrotóxico do mundo; e com a Dra. Carla. Mostraram como
a situação vai ser dramática com a aprovação desse projeto,
que foi aprovado na Comissão de Meio Ambiente, mas ainda
vai a plenário. Está sendo feito um abaixo-assinado, presencialmente e também online, para ser encaminhado aos deputados,
pedindo que não votem o projeto em Brasília, porque significa
aumentar os problemas na área da Saúde.
Que expectativa teremos para o futuro em relação aos
alimentos se não haverá nenhum controle? Esse projeto não
quer mais que o Ministério da Saúde faça fiscalização, por meio
da Anvisa e do Ibama, transferindo isso para o Ministério da
Agricultura.
Puseram no Ministério da Agricultura uma representante
da UDR, daquela que representa grandes capitais de terra,
para não ter fiscalização e botar a quantidade de veneno que
acharem interessante.
Já estão matando abelhas, o que reduz, depois, a produção
de frutas, porque as abelhas é que fazem a polinização. Até
isso já está acontecendo. Fica aqui o registro, a informação e
o nosso cumprimento a todos aqueles que estiveram nessa
audiência pública para trazer também a sua preocupação e
pedir o apoio – inclusive dos deputados daqui – para que não
se permita que passe nesta Casa um projeto semelhante àquele
de Brasília para, daqui a alguns anos, não haja venda desses
produtos, que a União Europeia já está reduzindo, não aceitando esses produtos contaminados.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados.
O SR. MARCO VINHOLI - PSDB - Sr. Presidente, havendo
acordo entre as lideranças partidárias com assento nesta Casa,
solicito a suspensão dos trabalhos até as 16 horas e 30 minutos.
O SR. PRESIDENTE - DOUTOR ULYSSES - PV - Sras. Deputadas, Srs. Deputados, tendo havido acordo entre as lideranças,
a Presidência acolhe o solicitado pelo nobre deputado Marco
Vinholi e suspende a sessão até as 16 horas e 30 minutos.
Está suspensa a sessão.
***
- Suspensa às 15 horas e 40 minutos, a sessão é reaberta
às 16 horas e 40 minutos, sob a Presidência da Sra. Analice
Fernandes.
***
A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Sras.
Deputadas, Srs. Deputados, vamos passar à Ordem do Dia.
***
- Passa-se à

ORDEM DO DIA
***
A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Sras.
Deputadas, Srs. Deputados, Proposições em Regime de Urgência.
Item 1 - Votação adiada - Projeto de lei nº 273, de 2018, de
autoria do Sr. Governador. Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2019. Com 1.341 emendas. Emenda
Aglutinativa apresentada nos termos do §1º do artigo 175 do
Regimento Interno. (Artigo 26 da Constituição do Estado).
Srs. Deputados e Sras. Deputadas, há sobre a mesa requerimento de método de votação:
Item 1 - Projeto de lei nº 273, de 2018, salvo emendas;
Item 2 - Emenda aglutinativa;
Item 3 - Demais emendas englobadamente.
Em votação o requerimento de método de votação.
O SR. JOÃO PAULO RILLO - PSOL - Sr. Presidente, peço a
palavra para encaminhar a votação pela liderança do PSOL.
A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Para
encaminhar a votação pela liderança do PSOL, tem a palavra o
nobre deputado João Paulo Rillo.
O SR. JOÃO PAULO RILLO - PSOL - SEM REVISÃO DO ORADOR - Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, público
presente, é um encaminhamento muito rápido, apenas para
justificar e tornar pública a posição da bancada do PSOL em
relação à LDO. Sra. Presidente, um dos temas exaustivamente
discutidos no processo eleitoral foi a importância das nossas
universidades para o desenvolvimento do estado de São Paulo,
para a soberania do povo paulista.
Um dos candidatos, vitorioso no processo eleitoral, João
Doria, ex-prefeito de São Paulo e futuro governador de São
Paulo, fez várias ameaças contra o pensamento crítico, contra
a soberania do estado de São Paulo e do povo de São Paulo.
Essas ameaças eram fundadas especialmente na ameaça de
esvaziamento do que tem de melhor no estado de São Paulo,
que são as suas universidades públicas.
Nós fizemos uma luta junto com o Fórum das Seis, com
aqueles que se preocupam com esse instrumento importante
para o desenvolvimento social, político e cultural do estado
de São Paulo e fizemos emendas à LDO no sentido de garantir
recursos, de aumentar o repasse. Essa emenda não foi acatada
no relatório final da LDO.
Portanto, fica a nossa justificativa, o porquê que nós vamos
obstruir a votação e pedir uma verificação. Se tiver 48 deputados, o relatório será aprovado. Se não tiver, é uma oportunidade
que nós temos de conversar e de sentar com o Fórum das
Seis - seis entidades que representam professores, servidores e
comunidade universitária, para encontrar um caminho.
Esse é o diálogo que fiz agora com os representantes do
atual governo e do futuro governo para que tentemos encontrar
um caminho no momento de votar o Orçamento e aí sim liberamos a votação da LDO. É uma fala rápida apenas para justificar
o meu pedido, agora em nome da bancada do PSOL, do nosso
líder, Carlos Giannazi, de verificação de votação.
A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Em
votação o requerimento de método de votação. As Sras. Deputadas e os Srs. Deputados que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. (Pausa.) Aprovado o método de
votação.
O SR. JOÃO PAULO RILLO - PSOL - Sra. Presidente, regimentalmente solicito uma verificação de votação.
A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - O
pedido de V. Exa. 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 de votação pelo sistema eletrônico.
***
O SR. JOÃO PAULO RILLO - PSOL - Sra. Presidente, gostaria
de declarar a obstrução da bancada do PSOL.
A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Registrada a declaração de obstrução da bancada do PSOL.
O SR. TEONILIO BARBA LULA - PT - Sra. Presidente, gostaria
de declarar a obstrução da bancada do PT.
A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Registrada a obstrução da bancada do PT.
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O SR. REINALDO ALGUZ - PV - Sra. Presidente, gostaria de
declarar a obstrução da bancada do PV.
A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Registrada a obstrução da bancada do PV.
O SR. ROGÉRIO NOGUEIRA - DEM - Sra. Presidente, gostaria de declarar a obstrução da bancada do DEM.
A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Registrada a obstrução da bancada do DEM
O SR. GUSTAVO PETTA - PCdoB - Sra. Presidente, gostaria
de declarar a obstrução da bancada do PCdoB.
A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Registrada a obstrução da bancada do PCdoB.
O SR. JORGE CARUSO - MDB - Sra. Presidente, gostaria de
declarar a obstrução da bancada do MDB.
A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Registrada a obstrução da bancada do MDB.
A SRA. MARTA COSTA - PSD - Sra. Presidente, gostaria de
declarar a obstrução da bancada do PSD.
A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Registrada a obstrução da bancada do PSD.
O SR. ANDRÉ DO PRADO - PR - Sra. Presidente, gostaria de
declarar a obstrução da bancada do PR.
A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Registrada a obstrução da bancada do PR.
O SR. ROBERTO MORAIS - PPS - Sra. Presidente, gostaria de
declarar a obstrução da bancada do PPS.
A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Registrada a obstrução da bancada do PPS.
O SR. WELSON GASPARINI - PSDB – PARA COMUNICAÇÃO
- Sra. Presidente, quero participar à Mesa que nós estamos
recebendo a visita do Secretário Estadual de Desenvolvimento
Social, Gilberto Nascimento.
O SR. DELEGADO OLIM - PP - Sra. Presidente, gostaria de
declarar a obstrução da bancada do PP.
A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Registrada a obstrução da bancada do PP.
O SR. GILMAR GIMENES - PSDB – PARA COMUNICAÇÃO
- Sra. Presidente, gostaria de registrar a presença da nossa
vereadora de Fernandópolis, Maysa Rios, uma das sempre mais
votadas. Parabéns pela presença.
A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - É com
alegria que registro e me congratulo com a presença de V. Exa.,
vereadora Maysa Rios, da cidade de Fernandópolis.
O SR. GILMACI SANTOS - PRB - Sra. Presidente, gostaria de
declarar obstrução da bancada do PRB.
A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Registrada a declaração de obstrução da bancada do PRB.
O SR. CARLOS CEZAR - PSB – PARA COMUNICAÇÃO Gostaria de registrar a presença do deputado Bruno Ganem e
do secretário Gilberto Nascimento Júnior, vereador pela cidade
de São Paulo.
A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Sras.
Deputadas, Srs. Deputados, 50 deputados votaram “sim”, 12
votaram “não”, e esta deputada na Presidência, resultado que
dá por aprovado o método de votação.
Item 1 - Em votação o projeto de lei nº 273, de 2018, salvo
emendas. As Sras. Deputadas e os Srs. Deputados que estiverem
de acordo permaneçam como se encontram. (Pausa.) Aprovado
o projeto.
Item 2 - Em votação a emenda aglutinativa. As Sras. Deputadas e os Srs. Deputados que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. (Pausa.) Aprovada a emenda aglutinativa.
Item 3 - Em votação as demais emendas englobadamente.
As Sras. Deputadas e os Srs. Deputados que forem contrários
permaneçam como se encontram. (Pausa.) Rejeitadas.
A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Sra. Presidente, o PT apresenta uma declaração de voto em separado, a qual passo a ler:
DECLARAÇÃO DE VOTO CONTRÁRIO AO PROJETO DE LEI
Nº 273, DE 2018 QUE DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.
O projeto de Lei Nº 273, de 2018, enviado pelo Exmo. Sr.
Governador do Estado, dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias
para o exercício de 2019.
O relator Edson Giriboni apresentou o seu relatório na
Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, mas que
não foi apreciado por esta comissão em tempo hábil e por
isto foi encaminhado ao Plenário sem aprovação de nenhuma
emenda.
O executivo paulista infelizmente não vem cumprindo os
ciclos orçamentários no estado, basta analisarmos as últimoa
leis orçamentárias e compararmos com as leis de diretrizes
orçamentárias. Um exemplo é a comparação da PLDO 2019
com a LDO 2018, nesse caso verificamos que 46% das ações
foram reduzidas. Outro dado importante das metas previstas
para execução orçamentaria de 2017 foi que 377 ações alcançaram suas metas em valores inferiores a 50%, ou seja, do total
de 774 ações previstas no orçamento de 2017 quase a metade
das ações executaram as metas estabelecidas em patamares
menores que 50% do previsto. Por exemplo, o governo tinha
ações da saúde, educação, assistencia social e preveu que
gastaria uma quantidade de recursos, porem desse total, gastou
menos que 50% Destaco na educação currículo+ e acessa escola, vigilância epidemiologica, expansao da educacao profissional tecnologica, melhor caminho, estradas vicinais.
Alguns pontos não foram incorporados na emenda aglutinativa:
a) Em relação às universidades públicas não ocorreram
avanços relevantes, segundo o relator as Universidades não
precisam de mais recursos financeiros e sim aprimorar seus
instrumentos de gestão pública, isso mostra total desconhecimento da realidade dessas Universidades no estado. A Bancada
do PT pleiteou manter os 9,57%, mas colocar a expressão “do
total do produto” que significaria mais R$ 300 milhões para as
Universidades.
b) Nesse parecer o relator enaltece a transparência e
publicidade quando o estado efetua estudos de viabilidade
econômica quando ocorrem isenções e reduções de alíquotas
de tributos estaduais, isso não é verdade, pois no ano de 2017
o governo isentou em R$ 20,46 bilhões e não mostraram com
clareza quais foram os ganhos econômicos e sociais por essa
isenção, outro ponto ainda em relação a esse fato é que temos
16 setores receberam isenções, porem essas estão sob sigilo.
Essa postura já sofreu uma série de recomendações do TCE,
onde essa instituição pede mais clareza e publicidade ao executivo paulista em relação à isenção fiscal.
c) Ainda destaco que no orçamento do Estado para 2019
frente à LDO há uma subestimação das desonerações de ICMS
e IPVA que chega a R$ 6,1 bilhões. Em 10 anos (2008 a 2017)
a Renúncia de ICMS prevista no orçamento foi de R$ 79 bilhões
e na LDO este valor chegou a 99,46 bilhões, já o valor efetivamente realizado de renúncia de ICMS foi de R$ 115,5 bilhões.
Desta forma o realizado foi R$ 16 bilhões (+14%) a maior que
a previsão da LDO e R$ 36,47 bilhões a mais que o previsto no
Orçamento do Estado.
d) Falta de transparência sobre as emendas impositivas,
em que não existe um sistema mostrando acompanhamento
das mesmas, a bancada do Partido dos Trabalhadores pede esse
acompanhamento via SIGEO ou site de Transparência do Governo do estado de São Paulo.
e) Não há garantia da revisão salarial anual para os servidores públicos.
f) O executivo disponibilizou mais recursos para o IAMSPE,
porem esses recursos não são equivalentes a parte que o tesouro teria que enviar para essa instituição, descumprindo a lei.
Para 2019, de acordo com dados do orçamento este valor chega
a R$ 680 milhões.

g) Falta de rubricas por secretarias para emendas parlamentares, pois grande parte dessas se concentra na Casa Civil.
h) As obras públicas que estão com irregularidades segundo o TCE SP deveriam compor a Lei Orçamentária Anual, pois
isso seria uma maneira de conter gastos irregulares.
i) A emenda aglutinativa proposta exclui o inciso I do
artigo 30 que trata da necessidade de autorização legislativa
para instituição e regulamentação da contribuição de melhoria
decorrente de obras públicas. Com isto, se sinaliza que o governo pretende ampliar a arrecadação por meio de decreto.
j) A emenda aglutinativa apresentada retrocedeu na
ampliação de 0,3% para 0,6% da receita corrente liquida
para as emendas impositivas, visto que consta do seu texto a
expressão “até 0,6%”, abrindo a possibilidade do relator do
orçamento manter o mesmo valor ou subir abaixo do percentual de 0,6%.
K) Destaco que houve um pequeno avanço na emenda
aglutinativa, pois garantiu o valor de aproximadamente R$
700 mil para cada audiência pública realizada nas regiões
administrativas. Para o orçamento de 2019, a Bancada do PT
apresentou 17 emendas com valor de R$ 5 milhões para cada
audiência, que dá um valor total de R$ 85 milhões.
L) A bancada ainda conseguiu incluiu diversas emendas ou
subemendas aprovadas pelo relator Edson Giriboni, entre elas
que aumenta metas em diversas áreas solicitadas pela liderança do PT, como para as APAES, apoio financeiro aos municípios
(Saúde), subvenções a entidades filantrópica (Saúde), Obras e
equipamentos para a saúde, apoio aos municípios na melhoria
da Infraestrutura urbana (Planejamento), saneamento em zonas
rurais e localidades isoladas e para obras e reformas nos equipamentos esportivos.
As razões acima elencadas justificam plenamente o posicionamento da Bancada do Partido dos Trabalhadores contrário
à aprovação do PL Nº 273, de 2018.
Sala das Sessões, em
Beth Sahão
Líder da Bancada do PT
E quero declarar que votamos a favor de todas as emendas
do Partido dos Trabalhadores.
A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Esta
deputada na Presidência recebe o pedido de Vossa Excelência.
O SR. MARCO VINHOLI - PSDB - PARA COMUNICAÇÃO Sra. Presidente, gostaria de cumprimentar V. Exa. e o colegiado
dos deputados desta Casa pela aprovação dessa importante lei
para o estado de São Paulo, a LDO.
O SR. JOÃO PAULO RILLO - PSOL - Sra. Presidente, gostaria
de declarar voto favorável às emendas apresentadas pelo PSOL.
A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Esta
deputada na Presidência recebe o pedido de Vossa Excelência.
O SR. CARLOS CEZAR - PSB - PARA COMUNICAÇÃO - Sra.
Presidente, gostaria de cumprimentar V. Exa. por esta semana
extremamente produtiva. Votamos um projeto importante
ontem, dos servidores da Fazenda, e hoje a Lei de Diretrizes
Orçamentárias. Lamento que nesta LDO nós reduzimos o número que estava previsto para o próximo ano de 100 mil jovens
que poderiam fazer parte do programa do Alistamento Civil,
mas, com o entendimento, reduzimos esse número para cinco
mil. Espero que o valor também seja mantido no Orçamento do
nosso estado, para que esses jovens, que já prestam trabalho na
cidade de Carapicuíba, na cidade de Lins e em diversos municípios do estado de São Paulo possam continuar prestando esse
serviço e possam também continuar tendo uma chance, uma
oportunidade na sua vida.
Quero então fazer este registro, agradecendo a cada um
dos parlamentares e dos líderes aqui presentes pela semana
produtiva. Espero que na sessão extraordinária nós possamos
aprovar mais projetos ainda nesta semana. Parabéns, presidente
Analice Fernandes.
A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Muito
obrigada, deputado Carlos Cezar, líder do Governo.
O SR. JOÃO PAULO RILLO - PSOL - Sra. Presidente, gostaria
de registrar que apresentaremos uma declaração de voto contrário à LDO.
A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Registrado o pedido de Vossa Excelência.
O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - PARA COMUNICAÇÃO
- Sra. Presidente, gostaria de pedir aos nossos companheiros
deputados que fiquem um pouco mais, pois nós temos um
congresso de comissões para deixar prontos três projetos para
a Ordem do Dia da próxima sessão.
A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Sras.
Deputadas, Srs. Deputados, nos termos regimentais, esta Presidência convoca reunião extraordinária da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, a realizar-se hoje às 17 horas
e 10 minutos, com a finalidade de apreciar a redação final do
Projeto de lei nº 273, de 2018, de autoria do Sr. Governador,
que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício
de 2019.
Sras. Deputadas, Srs. Deputados, também nos termos dispostos no Art. 18, inciso III, alínea “d”, combinado com o Art.
68, ambos do Regimento Interno, convoco reunião conjunta das
Comissões de Constituição, Justiça e Redação, Administração
Pública e Relações do Trabalho, Finanças, Orçamento e Planejamento, a realizar-se hoje, um minuto após a última convocação,
no Salão Nobre da Presidência, com a finalidade de apreciar
o Projeto de lei Complementar nº 55, de 2018, de autoria do
Tribunal de Contas do Estado.
Nos mesmos termos dispostos no Art. 18, convoco reunião
conjunta das Comissões de Constituição, Justiça e Redação,
Administração Pública e Relações do Trabalho, Finanças, Orçamento e Planejamento, a realizar-se hoje, um minuto após a
última convocação, no Salão Nobre da Presidência, com a finalidade de apreciar o Projeto de lei nº 56, de 2018, de autoria do
Tribunal de Contas do Estado.
Nos mesmos termos dispostos no Art. 18, convoco reunião extraordinária das Comissões de Finanças, Orçamento
e Planejamento, a realizar-se hoje, um minuto após a última
convocação, no Salão Nobre da Presidência, com a finalidade
de apreciar o Projeto de lei Complementar nº 48, de 2018, de
autoria da Defensoria Pública do Estado.
O SR. ED THOMAS - PSB - Sra. Presidente, eu ainda posso
declarar meu voto favorável às emendas da LDO?
A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Sim,
pode, é regimental.
O SR. ED THOMAS - PSB - Sra. Presidente, declaro voto
favorável às emendas da LDO.
A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Esta
deputada, na Presidência, recebe o pedido de Vossa Excelência.
O SR. ED THOMAS - PSB - Obrigado, Sra. Presidente.
O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Sra. Presidente, havendo acordo entre as lideranças partidárias com assento nesta
Casa, solicito a suspensão dos trabalhos por 30 minutos.
A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Sras.
Deputadas, Srs. Deputados, tendo havido acordo entre as lideranças, a Presidência acolhe o solicitado pelo nobre deputado
Carlão Pignatari e suspende a sessão por 30 minutos.
Está suspensa a sessão.
***
- Suspensa às 17 horas e 06 minutos, a sessão é reaberta
às 17 horas e 35 minutos, sob a Presidência da Sra. Analice
Fernandes.
***
A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Sras.
Deputadas, Srs. Deputados, nos termos do Art. 100, inciso I, do
Regimento Interno, convoco V. Exas. para uma sessão extraordinária, a realizar-se hoje, às 19 horas, com a finalidade de ser
apreciada a seguinte Ordem do Dia:
***
- NR - A Ordem do Dia para a 53a sessão extraordinária foi
publicada no D.O. de 29/11/18.
***

São Paulo, 128 (220) – 23
A SRA. MÁRCIA LULA LIA - PT - Sra. Presidente, havendo
acordo entre as lideranças presentes em plenário, solicito o
levantamento da presente sessão.
A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Sras.
Deputadas, Srs. Deputados, havendo acordo entre as lideranças
presentes em plenário, esta Presidência vai levantar a sessão.
Antes, porém, convoca V. Exas. para a sessão ordinária de amanhã, à hora regimental, com o remanescente da Ordem do Dia
de hoje, lembrando-os ainda da sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 19 horas.
Está levantada a sessão.
***
- Levanta-se a sessão às 17 horas e 35 minutos.
***
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53ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
Presidência: ANALICE FERNANDES

RESUMO
ORDEM DO DIA
1 - ANALICE FERNANDES
Assume a Presidência e abre a sessão. Coloca em votação
e declara aprovado o PL 215/18, salvo emenda, restando
prejudicados os seguintes projetos: PL 553/05, PL 323/11,
PL 359/11, PL 1014/14. Coloca em votação e declara
aprovada a emenda.
2 - JOÃO PAULO RILLO
Declara voto contrário ao PL 215/18 e favorável à emenda,
em nome do PSOL.
3 - ROBERTO MORAIS
Declara voto favorável à emenda ao PL 215/18.
4 - BETH LULA SAHÃO
Declara voto favorável à emenda ao PL 215/18, em nome
do PT.
5 - PRESIDENTE ANALICE FERNANDES
Registra as manifestações. Encerra a discussão do
PL 1311/07. Coloca em votação e declara aprovado
requerimento de preferência de votação ao PL 903/17.
Coloca em votação e declara aprovado o PL 903/17,
restando prejudicados os seguintes projetos: PL 1311/07,
PL 613/16 e PL 932/17.
6 - BETH LULA SAHÃO
Declarara voto contrário ao PL 903/17, em nome do PT.
7 - JOÃO PAULO RILLO
Declara voto contrário ao PL 903/17, em nome do PSOL.
8 - PRESIDENTE ANALICE FERNANDES
Registra as manifestações.
9 - CORONEL CAMILO
Para comunicação, agradece aos seus pares pela aprovação
do PL 903/17, cuja importância destaca.
10 - PRESIDENTE ANALICE FERNANDES
Encerra a discussão, coloca em votação, separadamente,
e declara aprovados o PL 517/11 e o PL 1638/15. Encerra
a discussão do PL 538/17. Coloca em votação e declara
aprovado requerimento de método de votação. Coloca em
votação e declara aprovado o PL 538/17, salvo emenda.
Coloca em votação e declara aprovada a emenda.
11 - JOÃO CARAMEZ
Para comunicação, agradece pela aprovação do PL 538/17,
de sua autoria, sobre o qual discorre.
12 - PRESIDENTE ANALICE FERNANDES
Elogia o PL 538/17. Encerra a discussão, coloca em votação
e declara aprovado o PL 787/17.
13 - JOÃO PAULO RILLO
Declara voto contrário ao PL 787/17, em nome do PSOL.
14 - PRESIDENTE ANALICE FERNANDES
Registra a manifestação. Encerra a discussão, coloca
em votação e declara aprovado o PL 232/18. Coloca
em votação e declara aprovada emenda ao projeto,
apresentada pelo congresso de comissões. Encerra a
discussão, coloca em votação e declara aprovada a redação
final do PL 273/18.
15 - JOÃO PAULO RILLO
Declara voto contrário ao PL 273/18, em nome do PSOL.
16 - PRESIDENTE ANALICE FERNANDES
Registra a manifestação. Encerra a sessão.
***
- Assume a Presidência e abre a sessão a Sra. Analice
Fernandes.
***
A SRA. PRESIDENTE – ANALICE FERNANDES - PSDB 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.
***
- Passa-se à

ORDEM DO DIA
***
A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Sras.
Deputadas, Srs. Deputados, Proposições em Regime de Urgência.
Item 1 - Votação adiada - Projeto de lei nº 553, de 2005,
de autoria do deputado Jonas Donizette. Proíbe a venda de
bebidas com qualquer teor alcoólico pelos postos de combustíveis e pelas lojas de conveniência neles instaladas ou a
eles conjugadas. Parecer nº 1220, de 2007, de relator especial
pela Comissão de Justiça, favorável. Parecer nº 1221, de 2007,
de relator especial pela Comissão de Saúde, favorável com
emenda. Parecer nº 1222, de 2007, da Comissão de Finanças,
favorável ao projeto e à emenda. Emenda ao Projeto de lei nº
215, de 2018, apresentada nos termos do inciso II do artigo
175 do Regimento Interno. Parecer nº 952, de 2018, da Reunião
Conjunta das Comissões de Justiça e Redação, de Saúde e de
Finanças, favorável à emenda. (Em anexo os Projetos de lei nºs
323 e 359, de 2011, 1014, de 2014, e 215, de 2018). Aprovado
requerimento de preferência ao Projeto de lei nº 215, de 2018.
Em votação o Projeto de lei nº 215/2018, salvo emenda. As
Sras. Deputadas e os Srs. Deputados que estiverem de acordo
permaneçam como se encontram. (Pausa.) Aprovado. Prejudicados os projetos 553/2005, 323/11, 359/11 e 1014/14.
O SR. JOÃO PAULO RILLO - PSOL - Declaro o voto contrário
da bancada do PSOL.
A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Registrado o pedido de Vossa Excelência.
Em votação a emenda com parecer favorável do congresso
de comissões. As Sras. Deputadas e os Srs. Deputados que
estiverem de acordo permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
O SR. JOÃO PAULO RILLO - PSOL - Essa é a emenda do
deputado Caruso?
A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Exatamente.
O SR. JOÃO PAULO RILLO - PSOL - Nós declaramos o voto
contra o projeto e favorável à emenda.
A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Esta
deputada, na Presidência, recebe e acata o pedido de Vossa
Excelência.
O SR. ROBERTO MORAIS - PPS - Sra. Presidente, para votar
favorável à emenda do deputado Caruso.

