sexta-feira, 4 de maio de 2018
1. Diante do curto prazo para o termino da prorrogação
de validade do concurso n° 01/2013 da EMPLASA – Empresa
Paulista de Planejamento Metropolitano S/A. Qual procedimento adotado pelo Governo do Estado quanto aos aprovados a
serem chamados?
JUSTIFICATIVA
Trata-se de uma matéria importante para o Governo Estadual quanto a estruturação da EMPLASA, visto a necessidade
do órgão em contar com novos funcionários. Evitando custos
judiciais para todas as partes, bem como, com futuro processo
administrativo e orçamentário com novo concurso.
Sala das Sessões, em 2/5/2018.
a) Junior Aprillanti
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AUTÓGRAFOS EXPEDIDOS
AUTÓGRAFO Nº 32.258
Projeto de lei nº 146, de 2017
Autora: Deputada Leci Brandão – PCdoB
Inclui no Calendário Turístico do Estado o Samba na
Feira, na Capital.
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE SÃO PAULO DECRETA: Artigo 1º – Fica incluído
no Calendário Turístico do Estado o Samba na Feira, que se realiza, mensalmente, no terceiro domingo, na Capital.
Artigo 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, aos 26 de
abril de 2018.
a) ANALICE FERNANDES – 1ª VICE-PRESIDENTE NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA

AUTÓGRAFO Nº 32.259
Projeto de lei nº 485, de 2017
Autora: Deputada Marcia Lia – PT
Inclui no Calendário Turístico do Estado a Festa de Santo
Antônio do Abacaxi, em Itatiba.
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE SÃO PAULO DECRETA:
Artigo 1º – Fica incluída no Calendário Turístico do Estado a
Festa de Santo Antônio do Abacaxi, que se realiza, anualmente,
no mês de junho, em Itatiba.
Artigo 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, aos 26 de
abril de 2018.
a) ANALICE FERNANDES – 1ª VICE-PRESIDENTE NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA

AUTÓGRAFO Nº 32.260
Projeto de lei nº 225, de 2017
Autor: Deputado Marcio Camargo – PSC
Inclui no Calendário Turístico do Estado a Queima do
Alho Fest Beneficente em prol do combate à Leucemia,
em Cotia.
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE SÃO PAULO DECRETA:
Artigo 1º – Fica incluída no Calendário Turístico do Estado
a Queima do Alho Fest Beneficente em prol do combate à
Leucemia, que se realiza, anualmente, no primeiro domingo de
agosto, em Cotia.
Artigo 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, aos 26 de
abril de 2018.
a) ANALICE FERNANDES – 1ª VICE-PRESIDENTE NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA

AUTÓGRAFO Nº 32.261
Projeto de lei nº 929, de 2017
Autor: Deputado Marco Vinholi – PSDB
Inclui no Calendário Turístico do Estado a Festa do Padroeiro Jesus no Horto das Oliveiras, na Capital.
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE SÃO PAULO DECRETA:
Artigo 1º – Fica incluída no Calendário Turístico do Estado a
Festa do Padroeiro Jesus no Horto das Oliveiras, que se realiza,
anualmente, no primeiro domingo de agosto, na Capital.
Artigo 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, aos 26 de
abril de 2018.
a) ANALICE FERNANDES – 1ª VICE-PRESIDENTE NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA

AUTÓGRAFO Nº 32.262
Projeto de lei nº 530, de 2017
Autor: Deputado Léo Oliveira – PMDB
Inclui no Calendário Turístico do Estado a Caminhada do
Calvário, em Ribeirão Preto.
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE SÃO PAULO DECRETA:
Artigo 1º – Fica incluída no Calendário Turístico do Estado
a Caminhada do Calvário, que se realiza, anualmente, na Sexta-Feira da Paixão, em Ribeirão Preto.
Artigo 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, aos 26 de
abril de 2018.
a) ANALICE FERNANDES – 1ª VICE-PRESIDENTE NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA

Comissões
CONVOCAÇÕES
COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE
E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
CONVOCAÇÃO
Convoco, nos termos regimentais, as Senhoras Deputadas
e os Senhores Deputados abaixo relacionados, membros desta
Comissão, para uma Reunião Extraordinária a realizar-se no dia
08/05/2018, terça-feira, às 10:00 horas, no Auditório Teotônio
Vilela, com a finalidade de realizar Audiência Pública para discutir a “Transposição do Rio Sertãozinho/Itapanhaú”.

Debates
24 DE ABRIL DE 2018
51ª SESSÃO ORDINÁRIA
Presidentes: ORLANDO BOLÇONE,
MARCOS LULA MARTINS, PEDRO KAKÁ,
CAUÊ MACRIS e CARLÃO PIGNATARI
Secretário: CARLOS GIANNAZI

RESUMO
PEQUENO EXPEDIENTE
1 - ORLANDO BOLÇONE
Assume a Presidência e abre a sessão. Anuncia a presença
dos alunos do Colégio Clara Suiter, da Vila Campo Grande,
acompanhados da professora Norma, a convite do
deputado Carlos Giannazi; e do pastor Lucas Hayazaki, da
Igreja Monte Sião.
2 - CARLOS GIANNAZI
Diz estar honrado com a presença dos alunos do Colégio
Clara Suiter e dos agentes fiscais em defesa da aprovação
da PEC 5. Informa que o projeto está pautado para hoje.
Pede que também seja votado o PLC 24/15, que trata dos
professores categoria "O". Comenta matéria da Folha
de S. Paulo sobre compra da Somos, dona do Anglo e de
várias outras escolas, pela Kroton Educacional. Ressalta
que a Kroton se tornará líder na Educação básica, abrindo
caminho para a privatização do ensino no País. Combate
proposta, da Secretaria da Educação, de criação dos CIS Contratos de Impacto Social, para que empresas privadas
passem a gerir as escolas estaduais. Lamenta a formação
de um monopólio e de cartel na Educação. Cita a falta
de fiscalização do Governo e do MEC. Considera estes
contratos um retrocesso para o País.
3 - MARCOS LULA MARTINS
Assume a Presidência.
4 - ORLANDO BOLÇONE
Saúda os agentes fiscais de renda presentes nas galerias.
Registra a publicação de decreto, pelo governador Márcio
França, que restabelece a possibilidade dos consumidores
doarem cupons da Nota Fiscal Paulista também em papel,
além das já realizadas por meio do aplicativo criado
pelos agentes fiscais, até o final de 2018. Discorre sobre
o desafio do financiamento social para instituições que
precisam de recursos. Destaca que o governador Márcio
França atendeu um apelo da Frente Parlamentar de Apoio
às Apaes de São Paulo, para ajudar as pessoas mais
simples, com dificuldades no aplicativo, de continuarem a
fazer suas doações. Agradece o governador de São Paulo
e os agentes fiscais pelo gerenciamento dos dois sistemas.
Pede que a população continue a ajudar as instituições.
5 - ORLANDO BOLÇONE
Assume a Presidência.
6 - MARCOS LULA MARTINS
Convida todos para participarem de audiência pública, dia
26/04, para discutir o tema "Visão monocular - desafios e
perspectivas". Informa que esta lei já foi aprovada nesta
Casa, mas que a mesma ainda não está sendo aplicada.
Faz breves explicações sobre a aprovação de projetos e a
sanção ou veto pelo Governo do Estado. Discorre sobre a
situação do SUS no Brasil. Informa que 70% da população
brasileira depende do SUS. Menciona projeto, em discussão
no Congresso Nacional, sobre o assunto.
7 - ED THOMAS
Menciona o falecimento da filha do deputado Orlando
Bolçone. Elogia o deputado. Diz ter se unido ao deputado
Orlando Bolçone na luta para que fossem mantidas as
urnas de depósito das notas fiscais paulistas no comércio.
Afirma que estas doações transformaram as entidades do
estado de São Paulo. Ressalta que esta ação foi realizada
juntamente com a Secretaria da Fazenda e o governador
Márcio França, que assinou o decreto, permitindo que este
tipo de doação permaneça até o final do ano. Lembra que
depois deste período, as doações poderão ser realizadas
por meio de aplicativo. Agradece o governador Márcio
França, em nome das entidades do estado de São Paulo,
especialmente das Apaes.
8 - ED THOMAS
Solicita a suspensão da sessão até as 16 horas e 30
minutos, por acordo de lideranças.
9 - PRESIDENTE ORLANDO BOLÇONE
Defere o pedido e suspende a sessão às 15h05min.
10 - PEDRO KAKÁ
Assume a Presidência e reabre a sessão às 16h30min.
11 - WELSON GASPARINI
Solicita a suspensão da sessão por 30 minutos, por acordo
de lideranças.
12 - PRESIDENTE PEDRO KAKÁ
Defere o pedido e suspende a sessão às 16h31min.
13 - PRESIDENTE CAUÊ MACRIS
Assume a Presidência e reabre a sessão às 17h01min.
14 - CAMPOS MACHADO
Pelo art.82, cumprimenta o presidente Cauê Macris por
pautar a PEC 5, nesta data. Clama ao deputado André
Soares que assine a lista de presença e participe da
votação. Assevera que confia na assinatura dos deputados
Celso Nascimento e Pedro Kaká. Cita deputados que
apoiaram incisivamente os fiscais de renda. Agradece
a manifestação do deputado Doutor Ulysses, pela sua
conduta independente. Afirma que precisa do apoio do
PT e do PSDB. Reitera clamor aos deputados para que
aprovem a matéria. Critica o deputado Carlos Cezar pela
mudança de posição, após a assunção da liderança do
Governo. Conclui que esse é o momento de comprovar a
independência e a dignidade deste Poder.

15 - CORONEL CAMILO
Pelo art. 82, elogia o deputado Campos Machado pelo
empenho em aprovar a PEC 5. Manifesta apoio à causa.
Agradece ao presidente Cauê Macris pela disposição em
pautar a matéria. Parabeniza todos os envolvidos no pleito.
Clama pela valorização de todos os servidores públicos
estaduais. Defende a presença da bancada do PSD na
votação a ser realizada hoje.
16 - ALENCAR LULA SANTANA
Pelo art. 82, parabeniza os servidores fiscais de renda
presentes nas galerias, persistentes em seus pleitos.
Assevera que a bancada do PT apoia a aprovação da
PEC 5. Critica liminar que proibira visita de autoridades
e de amigos ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Afirma que Henrique Eduardo Alves e Eduardo Cunha
foram visitados inúmeras vezes. Repudia decisão judicial
que transferira processos contra o ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva para o Poder Judiciário de São Paulo. Afirma
que a medida delineia o "Golpe". Assevera que a história
há de trazer a verdade à tona.
17 - ENIO LULA TATTO
Pelo art.82, cumprimenta os presentes nas galerias, pela
organização e perseverança em seus pleitos. Considera
justa a reivindicação constante da PEC 5. Defende a
votação de ambos os turnos da proposta de emenda, hoje.
Elogia o deputado Campos Machado. Associa a votação da
matéria à saída do PSDB do Governo do Estado. Anuncia
que hoje comemora-se 50 Anos de Metrô, em São Paulo.
Informa que houve paralisação de linhas, na presente data.
Critica o Governo do Estado pela falta de planejamento
e de investimento no setor. Clama aos deputados que
aprovem a abertura de CPIs. Comenta manchete de jornal,
do dia 20 de abril, a respeito da abertura de inquérito
contra Geraldo Alckmin, por improbidade administrativa.
Assevera que a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da
Silva tem como propósito retirá-lo da disputa presidencial.
ORDEM DO DIA
18 - MARCO VINHOLI
Para comunicação, confirma o apoio do PSDB à aprovação
da PEC 5. Rebate o pronunciamento do deputado Enio
Tatto. Afirma que Geraldo Alckmin segue confiante no
pleito eleitoral que se aproxima.
19 - PRESIDENTE CAUÊ MACRIS
Coloca em votação e declara aprovado requerimento,
com número regimental de assinaturas, para a não
realização de sessões nos dias 27 e 30 de abril. Coloca em
votação e declara aprovado requerimento do deputado
Pedro Kaká, com número regimental de assinaturas, com
a finalidade de "Participar de 34ª Edição do Apas Show
que acontecerá de 07 a 10 de maio de 2018 no Expo
Center Norte, nesta Capital". Coloca em votação e declara
aprovado requerimento do deputado Carlos Bezerra Jr.,
com número regimental de assinaturas, com a finalidade
de "Participar do Lançamento do Comitê pela Prevenção
de Homicídios de Adolescentes no Rio de Janeiro, a Convite
do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), nos
dias 9 e 10 de maio, no Centro Cultural da Justiça Federal,
na Cinelândia, no Rio de Janeiro". Informa respostas a
questões de ordem elaboradas pelos deputados João Paulo
Rillo, Alencar Santana Braga, e Beth Sahão. Convoca os Srs.
Deputados para uma sessão extraordinária a ser realizada
hoje, às 19 horas. Convoca as Comissões de Administração
Pública e Relações do Trabalho e de Finanças, Orçamento
e Planejamento, para uma reunião conjunta a realizarse hoje, às 17 horas e 35 minutos; e as Comissões de
Constituição, Justiça e Redação, de Atividades Econômicas,
e de Finanças, Orçamento e Planejamento para uma
reunião conjunta a realizar-se hoje, um minuto após o
término da reunião precedente.
20 - ALENCAR LULA SANTANA
Para comunicação, tece considerações regimentais sobre a
sessão extraordinária a ser realizada hoje. Informa que a
bancada do PT deve encaminhar a votação da propositura.
Clama a outras bancadas que ajam da mesma forma.
21 - MARCO VINHOLI
Para comunicação, anuncia a visita de autoridades do
município de Cândido Rodrigues.
22 - MARCO VINHOLI
Solicita a suspensão da sessão por 45 minutos, por acordo
de lideranças.
23 - PRESIDENTE CAUÊ MACRIS
Defere o pedido e suspende a sessão às 17h32min.
24 - ORLANDO BOLÇONE
Assume a Presidência e reabre a sessão às 18h20min.
Convoca as Comissões de Administração Pública
e Relações do Trabalho e de Finanças, Orçamento
e Planejamento, para uma reunião conjunta a realizarse hoje, às 18 horas e 25 minutos; e as Comissões de
Constituição, Justiça e Redação, de Atividades Econômicas,
e de Finanças, Orçamento e Planejamento para uma
reunião conjunta a realizar-se hoje, um minuto após o
término da reunião precedente.
25 - MÁRCIA LULA LIA
Solicita a suspensão da sessão até as 18 horas e 45
minutos, por acordo de lideranças.
26 - PRESIDENTE ORLANDO BOLÇONE
Defere o pedido e suspende a sessão às 18h22min.
27 - CARLÃO PIGNATARI
Assume a Presidência e reabre a sessão às 18h46min.
28 - CAMPOS MACHADO
Solicita o levantamento da sessão, por acordo de
lideranças.
29 - PRESIDENTE CARLÃO PIGNATARI
Defere o pedido. Convoca os Srs. Deputados para a sessão
ordinária do dia 25/04, à hora regimental, com Ordem do
Dia. Lembra sessão extraordinária a ser realizada hoje, às
19 horas. Levanta a sessão.
***
- Assume a Presidência e abre a sessão o Sr. Orlando
Bolçone.
***
O SR. PRESIDENTE – ORLANDO BOLÇONE - PSB - 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 o Sr. Deputado Carlos Giannazi para, como 1º
Secretário “ad hoc”, proceder à leitura da matéria do Expediente.
O SR. 1º SECRETÁRIO – CARLOS GIANNAZI – PSOL - Procede à leitura da matéria do Expediente, publicada separadamente da sessão.
***
- Passa-se ao

São Paulo, 128 (77) – 7
PEQUENO EXPEDIENTE
***
O SR. PRESIDENTE - ORLANDO BOLÇONE - PSB - Sras. Deputadas, Srs. Deputados, esta Presidência faz um registro especial
da presença de nossos visitantes, os alunos do Colégio Clara
Suiter, da Vila Campo Grande, da nossa querida cidade de São
Paulo. Estão acompanhados da professora Norma e foram convidados pelo estimado deputado Carlos Giannazi. Nossas saudações aos queridos alunos e à professora do Colégio Clara Suiter.
Registro também, com prazer, a visita do estimado pastor
Lucas Hayashi, da Igreja Monte Sião, Movimento Dunamis, que
honra esta Assembleia Legislativa com sua presença. Seja bem-vindo, pastor Lucas Hayashi.
Srs. Deputados, Sras. Deputadas, tem a palavra o primeiro
orador inscrito, nobre deputado Carlos Giannazi.
O SR. CARLOS GIANNAZI - PSOL - SEM REVISÃO DO
ORADOR - Sr. Presidente, telespectadores da TV Assembleia,
primeiramente, quero saudar a honrosa presença dos alunos do
Colégio Clara Suiter e das professoras presentes, a professora
Norma e a professora Ingrid.
Quero saudar também todos os servidores que estão na
luta pela aprovação imediata da PEC 5, que queremos aprovar
ainda hoje. (Manifestação nas galerias.) A PEC 5 está pautada
para o Colégio de Líderes. Ao terminar este pronunciamento, vou
subir ao Colégio de Líderes, onde faremos gestões para que, de
fato, ela seja votada ainda hoje. O consenso já foi praticamente
construído e temos condições objetivas para aprovar a PEC 5.
Queremos votar também o PLC 24, de 2015, que é o projeto que acaba com a duzentena, com a quarentena para os
professores da categoria “O”, garantindo também a utilização
do Iamspe, do Hospital do Servidor Público, a todos esses
professores que ficaram à margem da assistência médica, da
assistência à Saúde. Então, PEC 5 e PLC 24, de 2015: essa é a
nossa luta hoje, aqui na Assembleia Legislativa.
Rapidamente, gostaria de comentar a matéria publicada
hoje na “Folha de S. Paulo” sobre a Kroton. A Kroton é um
grupo empresarial, um grupo ligado à Educação. A matéria diz
o seguinte: “Kroton Educacional compra Somos, dona do Anglo,
por quatro bilhões e 600 milhões de reais”. Isso nada mais é
do que um cartel. É monopólio, é cartel, é a intensificação da
privatização do ensino no Brasil.
A Kroton, que é a detentora do maior grupo educacional do
ensino superior, tentou comprar a Estácio de Sá. Não conseguiu,
porque o Cade praticamente proibiu. Agora ela avança na educação básica, por isso está agora comprando esse grupo Somos,
que detém várias escolas. Assim, essa empresa Kroton se torna
líder nessa área também do ensino fundamental, do ensino
médio, da educação infantil, ou seja, na educação básica, abrindo caminho, como eu disse, para a privatização do ensino.
Tivemos uma experiência aqui. A Secretaria da Educação
encaminhou uma proposta, publicou em Diário Oficial, inclusive,
criando o CIS - Contrato de Impacto Social, para a Rede Estadual de Ensino, que é um laboratório de privatização da rede, para
que empresas privadas ganhem dinheiro em cima da péssima
qualidade do ensino da rede estadual.
O caminho está aberto. Tudo caminha nessa direção: privatização, terceirização da educação, cartel, monopólio, numa
área tão estratégica e importante, porque para nós a Educação
tem que ser pública, gratuita, estatal e de qualidade para todos,
em todos os níveis, da creche à pós-graduação. Ela tem que
ser financiada pelo Estado. E no Brasil vemos o contrário. A
Educação tem que ser republicana, democrática, emancipadora,
libertadora, crítica.
Sabemos que esses grupos econômicos só pensam no
lucro. Esses grandes grupos monopolizam a Educação já no
ensino superior, e agora avançam, comprando outros grupos
pequenos, médios e grandes também, da área da Educação
básica.
É um absurdo, e não há freio para isso. O governo não
coloca nenhum tipo de fiscalização ou de freio. O MEC lava as
mãos. Estamos vendo o poder público de joelhos, vendo crescer
esses cartéis na área da educação. É um retrocesso para o
nosso País. Queremos uma educação pública gratuita, de qualidade para todos.
***
- Assume a Presidência o Sr. Marcos Lula Martins.
***
É um cartel, e cada vez mais a Educação vai sendo sucateada, degradada, porque esses grupos econômicos não têm
compromisso com a qualidade do ensino, mas sim com o lucro
rápido e fácil.
Por isso são empresas que estão investindo normalmente
também na Bolsa de Valores. São investidores que investem
nesses grupos e se preocupam apenas com seus próprios
rendimentos, não tendo nenhum compromisso de fato com a
Educação, com os alunos e com os professores.
Faço aqui este comentário crítico, Sr. Presidente, em relação
a esse cartel da Kroton, agora atacando também a Educação
básica brasileira.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE - MARCOS LULA MARTINS - PT - Tem a
palavra o nobre deputado Orlando Bolçone.
O SR. ORLANDO BOLÇONE - PSB - SEM REVISÃO DO ORADOR - Sr. Presidente, deputado Marcos Martins, é uma honra
falar nesta sessão presidida por V. Exa., que é um exemplo
para esta Casa, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, uma saudação
especial aos colegas agentes fiscais de renda, que hoje, em
mais uma etapa, esperam realizar, juntamente com os professores universitários de diversas carreiras superiores do Estado, a
votação da PEC 5. Registro mais uma vez a minha solidariedade
e a certeza de que continuaremos lutando.
Sr. Presidente, quero fazer um registro especial, que tem a
ver com a Secretaria da Fazenda, uma atitude inteligente mas,
mais que isso, de alta sensibilidade social do governador Márcio França. No sábado, foi publicado - ele assinou na sexta-feira
- um novo decreto, onde ele permite novamente a convivência
dos dois sistemas de capitação de recursos por nossas instituições filantrópicas e sociais através da Nota Fiscal Paulista.
Os colegas da Secretaria da Fazenda conhecem bem como
foi gestado, como foi planejado. Aqui está o presidente da
Opesp, Sr. Rodrigues Pato, onde se buscou conciliar ao mesmo
tempo uma questão de desafio do financiamento social para
as nossas Apaes, Fundação Renascer, as nossas AACDs, enfim,
diversas instituições que precisam de recurso, que, ao mesmo
tempo, lembra bem o Rodrigo, lembram bem os colegas fiscais
de renda aqui presentes, a ter, simultaneamente, na população
o exercício da cidadania.
Temos na Secretaria da Fazenda um grupo que cuida da
educação cidadã para o conceito de contribuição, ou seja, da
arrecadação dos tributos. Através dessa conciliação, ao exigir
a sua nota fiscal destinando-a a uma causa social, a população
estava também de um lado ajudando a fiscalizar os tributos,
evitando sonegação, e de outro lado a população estava destinando os seus recursos para aquelas instituições que são as
mais caras e que ela tivesse um laço maior. Daí então, as Santas
Casas, as diversas instituições, os hospitais filantrópicos espíritas, os psiquiátricos, que são os Bezerra de Menezes, passaram
a receber esses recursos da Nota Fiscal Paulista.
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