60 – São Paulo, 128 (79)
- É exibido o vídeo.
***
O SR. PRESIDENTE - FERNANDO CAPEZ - PSDB - Atenção,
meu querido telespectador que está nos assistindo. Esse vídeo
que vocês viram aqui, tudo isso que foi arrecadado, livros,
utensílios importantes para pessoas portadoras de deficiência,
alimentos, sabem quem fez? Foi a entidade que tem essas
meninas. São mais ou menos 1.200 meninas espalhadas pelo
País, organizadas em assembleias de 30, 40 meninas, fazendo
o bem, exercitando a solidariedade. É por isso que elas estão
sendo homenageadas aqui. Fazendo com muita fé e carinho,
repito, mais do que o Poder Público faz, e com muito mais eficiência. Por isso elas são homenageadas aqui.
Queria chamar o Clóvis Messias. Por determinação regimental, sou proibido de sair desta cadeira. O Clóvis me foi
apresentado por um jovem deputado estadual chamado Bruno
Covas, que hoje assumiu a função de prefeito da cidade de São
Paulo. Quando esse jovem foi candidato a deputado federal
e continuei na Assembleia, o Bruno Covas e o Clóvis Messias
me passaram esta incumbência em 2011, desde então viemos
fazendo esta sessão. Eu tenho um orgulho, sinto que é algo que
temos que estimular mais.
Quero que surjam muitas assembleias como a de vocês,
que esta Ordem cresça e tenha cada vez mais meninas. Eu
estudei no Colégio Jesuíta São Luis, e lá me ensinaram uma
coisa, o maior pecado do mundo é o egoísmo, a fonte de todos
os males. Do egoísmo vem o ódio, a ganância, a inveja e todas
as ações destrutivas. Vocês estão sendo educadas para agirem
no sentido exatamente oposto ao do egoísmo, para agirem na
solidariedade.
Hoje muitas vezes fazer sucesso te expõe a riscos. Você
estudar, se destacar, crescer, ter sucesso profissional numa
sociedade em que faltam escrúpulos, muitas vezes isso te
expõe a riscos. Não é esse o mundo que nós queremos, não é
esse mundo que aguarda vocês, porque vocês vão mudar esse
mundo, com certeza. Temos muita fé na geração de vocês. Obrigado Clóvis Messias por ter me dado a oportunidade de sempre
presidir sessões para essas meninas, e entidades como essa.
Olha quem cumprimentou vocês aqui, até no último dia,
que foi hoje, o prefeito da cidade de São Paulo, João Doria, está
cumprimentando e parabenizando vocês pelo trabalho. O secretário de Estado da Saúde, importante médico e professor, o Dr.
David Uip; o secretário de Estado da Fazenda, professor Hélcio
Tokeshi; o secretário de Planejamento e Gestão, professor Marcos Monteiro; o presidente do Tribunal de Justiça Militar, juiz
Paulo Prazak; o desembargador Wilson Fernandes, presidente
do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, que fica na Rua
da Consolação; o deputado Cauê Macris, presidente da Assembleia que me sucedeu; os deputados estaduais Adilson Rossi,
Coronel Camilo e Rogerio Nogueira. Estão prestigiadíssimas.
Peço agora ao Cerimonial que conduza ao parlatório a Sra.
Cássia Maria Tiengo Marono, Suprema Delegada da Ordem do
Arco-Íris Para Meninas.
A SRA. CÁSSIA MARIA TIENGO MARONO - Boa noite a
todos. Meu querido deputado Fernando Capez, pessoa na qual
agradeço a todos os membros desta Casa, por sempre nos
abrirem as portas e nos receberem com tanto carinho. Meus
queridos secretários e representantes das potências maçônicas,
minha querida irmã Cleude, digna grande matriarca da Ordem
da Estrela do Oriente, minhas meninas lindas e maravilhosas
que amo tanto.
Hoje é o dia de vocês, é um momento especial para que
possamos nos confraternizar, e acima de tudo, pararmos para
pensar um pouquinho sobre o valor que esta Ordem tem em
nossas vidas, o valor que isso vai trazer para o futuro de vocês.
Vocês realmente são pessoas privilegiadas, por fazerem parte
desta Ordem, e nós, mais privilegiadas ainda, por fazermos
parte do mundo de vocês, por vocês nos deixarem fazer parte
desse mundo e ajudá-las a enfrentar as dificuldades que possam ter na vida, assim como vocês também nos ensinam, porque ninguém sabe tudo e ninguém sabe nada. É uma troca de
experiências, e com isso crescemos cada vez mais.
Eu agradeço de todo o coração às mães conselheiras e
presidentes, que se empenharam com maior carinho para virem
hoje aqui, para trazerem vocês, para que este plenário ficasse
tão lindo e colorido como está hoje, porque vocês realmente
enriquecem as nossas vidas e corações, são aquele arco-íris que
surge após uma chuva, às vezes até uma tempestade, sempre
para nos alegrar, fortalecer e nos fazer crescer cada vez mais.
O futuro não pensem nunca em ter, pensem em ser, ser alguém
que faça a diferença na sociedade, alguém digno, justo e de
caráter. Que vocês possam ser grandes líderes, de coração puro,
isso é o mais importante, é aquilo que a humanidade precisa.
Um beijo enorme no coração de todos, e minha gratidão a
todas as assembleias aqui presentes que vieram nos prestigiar
nesta noite tão maravilhosa, para que possamos nos confraternizar como uma grande família que somos.
O SR. PRESIDENTE - FERNANDO CAPEZ - PSDB - E agora a
Presidência concede a palavra à Sra. Denise Aparecida Honorato de Morais, Suprema Delegada da Ordem do Arco-Íris Para
Meninas.
A SRA. DENISE APARECIDA HONORATO DE MORAIS - Vocês
devem estar perguntando porquê viemos as duas, a tia não teve
a paciência de esperar. É porque estamos trabalhando juntinhas, eu e a tia Cássia: eu representando os Estados Unidos, e
ela tomando conta de vocês no nacional. Faço as saudações da
tia Cássia, e já feitas, vou aproveitá-las.
Meninas, a tia vai usar uma palavra que está muito na
moda, o empoderamento. O que a tia quer é que neste dia de
hoje, no Dia Internacional do Arco-Íris para Meninas, vocês
tenham empoderamento da dignidade feminina. Que em
suas escolas e igrejas, em seus lares, na sua comunidade, não
tenham vergonha de serem honestas, justas, enaltecendo a
natureza e o amor, a amizade, a fidelidade, o patriotismo. É
tudo aquilo que pregamos nas Ordens. Não tenham medo de
serem diferentes.
A tia fala isso porque nós aqui, vocês e nós tias, tios,
familiares, precisamos manter esta Ordem. O futuro de uma
nação se faz com pessoas como vocês, que prezam o caráter,
a honestidade e a verdade. Estamos aqui não trabalhando
somente para ter esses rostos e sorrisos lindos, mas pensando
em algo muito maior, pensando no futuro do Brasil. Como já foi
dito aqui, hoje está sendo empossado o prefeito desta enorme
e magnífica cidade de São Paulo, que é um tio maçom. Ele é
novinho, o Sr. Bruno Covas. O governador do estado de São
Paulo também é um tio maçom, e está sendo empossado hoje,
o Sr. Márcio França. Estivemos com o tio Ronaldo, grão-mestre,
que foi na posse.
A nossa responsabilidade aumenta duplamente, vocês também fazem parte dessa família. O trabalho que eles vão fazer,
vão fazer de um lado, e nós fazemos do outro, e vocês também
vão cobrá-los, porque é uma família inteira, a Maçonaria é uma
grande família. Então peço a Deus que proteja toda essa família
maravilhosa, toda a Maçonaria que nos apoia, e todas as pessoas que trabalham conosco, que nos enaltecem e valorizam.
O fato de manterem esta homenagem a vocês nos valoriza
e nos motiva a trabalhar, a manter e dizer que isso vale a pena.
A tia sempre pregou que a Arco-Íris seria a maior escola de
liderança do Brasil, mas quem faz esta Ordem são vocês. Então
quem vai fazer o sucesso da Ordem são vocês, estamos nos
pilares e no apoio, mas a Ordem é de vocês.
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Que Deus as proteja e abençoe esta Ordem, e a todos
nós, para que possamos continuar trabalhando, mantendo-a e
fazendo-a crescer cada vez mais. Meu muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE - FERNANDO CAPEZ - PSDB - Muito
bem, maravilha.
A SRA. DENISE APARECIDA HONORATO DE MORAIS Como o País está passando por toda uma dificuldade geral, dificuldades financeiras, acho que para não trazer algo que fosse
fora das possibilidades das meninas, elas trouxeram um simples
certificado. Nele está a nossa mensagem, o coração das meninas, nada material. O dinheiro não paga o orgulho que temos
de sermos brasileiras, e estarmos aqui lutando por uma nação.
Eu gostaria que a Kelly, nossa linda e grande ilustre preceptora entregasse o certificado. A tia Rosali vai te ajudar.
***
- É entregue uma homenagem.
***
O SR. PRESIDENTE - FERNANDO CAPEZ - PSDB - É para
mim? Muito obrigado.
A SRA. - E também ao nosso querido Clóvis, que tanto nos
apoiou para que isso acontecesse, nos ajudando e orientando.
***
- É entregue uma homenagem.
***
A SRA. DENISE APARECIDA HONORATO DE MORAIS Meninas, como um último recado, fazendo jus por a tia ser
internacional, vamos organizar, após nossa grande assembleia,
um intercâmbio. Começando pelo próprio Brasil e pelas meninas da Bolívia, vamos citar as regras e já trazer esta novidade
na grande assembleia. Um intercâmbio entre as assembleias
Arco-Íris Internacionais.
A SRA. - Meninas, eu só queria fazer uma pergunta. Tem
rainbow aí?
O SR. PRESIDENTE - FERNANDO CAPEZ - PSDB - Muito
bem, parabéns. Bonito, grande exemplo. Você que está nos
assistindo aqui deve estar morrendo de curiosidade para ver o
que está escrito aqui, então vou ler para vocês. Ordem Internacional do Arco-Íris para Meninas, esta Ordem tem as assembleias que fazem todas essas ações, essa caridade, tantas coisas
boas, formam meninas de caráter para o futuro.
“Deputado Fernando Capez, a vida é construída por atitudes, que contribuem na formação da juventude de hoje para
serem os líderes de amanhã”. Se hoje vocês estão aqui perseverando com trabalho, com comportamento e procedimento,
é certo que num futuro muito próximo estarão em posições
importantes, ou aqui mesmo falando para as futuras gerações.
Eles me agradecem, “obrigado pelo apoio às nossas meninas”,
à Kelly Cristina Oliveira, grande ilustre preceptora, a Rosali
Moretti, grande mãe conselheira, e a Cássia Tiengo Marono,
Suprema Delegada. Está aqui. Parabéns a vocês, muito obrigado
pela homenagem.
Estávamos aqui quebrando a cabeça, por que uma Ordem
tão importante, que faz coisas tão bonitas, forma essas meninas
com mentalidade saudável, se chama “Ordem do Arco-Íris”?
Recebi da minha assessoria, que já consultou as responsáveis
pela Ordem, a Bíblia Sagrada. Estou no livro de Gênesis, primeiro livro de Pentateuco, no capítulo nove, versos 11 a 17. Vou
ler para vocês: “Eu faço a seguinte aliança com vocês: prometo
que nunca mais os seres vivos serão destruídos por um dilúvio,
e nunca mais haverá outro dilúvio para destruir a terra. Como
sinal dessa aliança de Deus conosco, como sinal dessa aliança
que estou fazendo para sempre com vocês e todos os animais,
vou colocar meu arco nas nuvens.
O arco-íris será o sinal da aliança que faço com o mundo.
Quando eu cobrir de nuvens o céu e aparecer o arco-íris, então
eu lembrarei da aliança que fiz com vocês e todos os seres
vivos. E assim não haverá outro dilúvio para destruir os seres
vivos. Quando o arco-íris aparecer nas nuvens, eu o verei, e lembrarei da aliança que fiz para sempre com todos os seres vivos
que há no mundo. O arco-íris é o sinal da aliança que faço com
todos os seres vivos que vivem na Terra”.
Vocês certamente estão numa missão abençoada por Deus.
Essa aliança de Deus com os seres vivos, vocês têm a missão de
propagar essa aliança também de ser vivo para ser vivo, para
que todos juntos atuemos com esperança na busca do pote de
ouro. E o que é esse pote de ouro se não alcançar a felicidade
suprema, fazendo a felicidade do próximo? Quem tem um coração repleto de amor, não sente tristeza por não possuir o alheio,
Mas faz da alegria do outro a própria felicidade.
Por isso que esta sessão é tão importante. Simples, sem
aquela formalidade que compõe as sessões solenes, mas humana, repleta de emoção e sentimento. Deus abençoe vocês meninas e aquelas pessoas que são responsáveis por esta Ordem.
Parabéns pelo trabalho que vocês realizam.
Estava um dia no Jardim Botânico com a minha filhinha
Maria Eduarda, pequenininha na época. Ela pediu um sorvete
e começou a tomar com uma vontade, e de repente ela falou:
“Papai, já acabou?” O que é bom passa rápido, e assim foi esta
sessão solene.
Esgotado o objeto da presente sessão, a Presidência agradece às autoridades, à minha equipe, eu peço sempre a todos
os meus integrantes, assessores e amigos virem prestigiar as
sessões solenes, mas nem todos vêm.
Então vamos falar o nome de quem veio, até para estimular
os que costumam faltar para virem na próxima. Quero agradecer a Delmíndia Costa, essa moça sorridente com ou sem motivo; a Fabinha, integrante da nossa equipe; o Cláudio; o Rogério
Catalano, pastor; o Rogério, filho da dona Anita e grande
assessor; o Zé Carlos da Igreja Anglicana; o Pascoal da Catedral
Anglicana; o Toninho Câmara que faz um lindo trabalho em
Guarulhos; o Hugo Prono; o Marcos Pitter; o Bruno de Cotia. o
Luís Nascimento; Daniel Thozi e Clóvis Messias.
Agradeço aos funcionários dos serviço de Som, da Taquigrafia, de Atas, do Cerimonial, da Secretaria Geral Parlamentar,
da Imprensa da Casa, da TV Assembleia, das assessorias policiais Civil e Militar, bem como a todos que, com suas presenças,
colaboraram para o êxito desta solenidade. Convido todos para
uma confraternização agora, no Salão Waldemar Lopes Ferraz.
Está encerrada a sessão. Boa noite.
***
- Encerra-se a sessão às 21 horas e 09 minutos.
***

25 DE ABRIL DE 2018
52ª SESSÃO ORDINÁRIA
Presidente: DOUTOR ULYSSES
Secretário: CARLOS GIANNAZI

RESUMO
PEQUENO EXPEDIENTE
1 - DOUTOR ULYSSES
Assume a Presidência e abre a sessão.
2 - VITOR SAPIENZA
Discorre sobre a questão do teto salarial para servidores
públicos estaduais. Defende a elevação deste limite, com a
aprovação da PEC 5/16.
3 - PRESIDENTE DOUTOR ULYSSES
Saúda a presença dos alunos da Escola Estadual
Teotônio Alves Pereira, do bairro do Ipiranga, na Capital,

acompanhados dos professores Elias Fernandes de Souza e
Jacob da Cruz Borges e Silva.
4 - CARLOS GIANNAZI
Defende a alteração da Lei Complementar nº 1093,
de 2009, que regulamenta a duzentena e a falta de
estabilidade dos professores da categoria "O", da Rede
Estadual de Ensino. Cita o PLC 24/15, de sua autoria, que
trata do assunto. Afirma que a aprovação da proposta
valoriza a Educação pública em São Paulo.
5 - CORONEL TELHADA
Defende a aprovação da PEC 5/16, que trata da alteração
do teto remuneratório dos servidores do estado de São
Paulo. Afirma que a proposta valoriza o funcionalismo
público estadual. Exibe imagens de suas atividades
parlamentares durante a última semana.
6 - CORONEL CAMILO
Condena a depredação de obras de conjunto habitacional
na região da Luz, na Capital. Defende aprovação de
projeto, de sua autoria, que obriga o autor de depredação
de patrimônio público a ressarcir os danos causados.
7 - RAFAEL SILVA
Critica o regime comunista da antiga União Soviética e
da China. Cita pensamento de filósofos para defender seu
ponto de vista.
8 - MARCOS LULA MARTINS
Exibe vídeo acerca do potencial cancerígeno do amianto.
Defende o banimento do produto de toda a cadeia
produtiva.
9 - WELSON GASPARINI
Discorre sobre a importância da Educação pública. Defende
a valorização salarial da categoria de professores deste
setor.
10 - LUIZ CARLOS GONDIM
Cita inspeção a ser feita pelo governo estadual nos
trabalhos de melhorias na Rodovia Mogi-Bertioga. Defende
a importância da obra para toda a região. Comenta a
importância de bandas e fanfarras para a cultura.
11 - RAFAEL SILVA
Debate questões filosóficas acerca do sentido da vida do
ser humano. Discorre sobre as causas que levam os jovens
a praticar crimes. Defende que mudanças profundas na
sociedade são mais bem induzidas por vontade política
firme.
GRANDE EXPEDIENTE
12 - MARCOS LULA MARTINS
Pelo art. 82, congratula a revista "Carta Capital" por
sua edição histórica de número 1000. Tece elogios ao
periódico pela seriedade das informações e por seu papel
na formação da opinião pública.
13 - MARCOS LULA MARTINS
Solicita a suspensão da sessão até as 16 horas e 30
minutos, por acordo de lideranças.
14 - PRESIDENTE DOUTOR ULYSSES
Defere o pedido e suspende a sessão às 15h38min,
reabrindo-a às 16h43min.
15 - MARCO VINHOLI
Pelo art. 82, discorre sobre aproximações e alianças
entre o PT, PCdoB e PSB, nesta Casa. Mostra vídeo de
pronunciamento, que critica, do líder do PSB na Câmara
Municipal de São Paulo, vereador Camilo Cristófaro.
Reprova ações do governador Márcio França em relação a
este Parlamento.
16 - CARLOS CEZAR
Pelo art. 82, desaprova o pronunciamento do deputado
Marco Vinholi. Esclarece o posicionamento político do
PSB. Defende a independência desta Casa em relação ao
Executivo estadual. Fala sobre parcerias políticas entre o
ex-governador Geraldo Alckmin e o governador Márcio
França. Parabeniza o deputado Wellington Moura pela
eleição para a presidência da Comissão de Finanças,
Orçamento e Planejamento.
17 - CAMPOS MACHADO
Para questão de ordem, questiona a validade da reunião
em que foi eleito o novo presidente da Comissão de
Transportes e Comunicações.
18 - CAMPOS MACHADO
Pelo art. 82, desaprova a postura dos deputados do PSB
em relação à apreciação da PEC 5/16. Faz agradecimentos
aos parlamentares que apoiaram o projeto. Discorre
sobre prejuízos causados a servidores públicos pela não
aprovação do subteto salarial em São Paulo. Defende a
independência política deste Parlamento.
19 - CAMPOS MACHADO
Para comunicação, faz apelo pelo bom relacionamento
entre os deputados desta Casa.
20 - RAUL MARCELO
Pelo art. 82, discursa sobre a crise econômica e social
em curso no Brasil, que considera maior do que aquela
enfrentada durante o regime militar no País. Critica a
entrega de recursos e produções nacionais a empresas
estrangeiras. Reprova as propostas do PMDB no
documento "Ponte para o Futuro". Faz críticas a partidos
políticos, ao MBL, a bancos e à Rede Globo. Frisa a
desigualdade social existente em São Paulo.
21 - MARCO VINHOLI
Para comunicação, anuncia a visita do suplente de vereador
à Câmara Municipal de São Paulo, Beto do Social.
22 - MARCO VINHOLI
Solicita o levantamento da sessão, por acordo de
lideranças.
23 - PRESIDENTE DOUTOR ULYSSES
Defere o pedido. Convoca os Srs. Deputados para a sessão
ordinária do dia 26/04, 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 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

PEQUENO EXPEDIENTE
***
O SR. PRESIDENTE - DOUTOR ULYSSES - PV - Srs. Deputados e Sras. Deputadas, tem a palavra o primeiro orador inscrito,
nobre deputado Vitor Sapienza.
O SR. VITOR SAPIENZA - PPS - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, público que nos honra com a presença
e telespectadores, o tempo passa muito mais rápido do que
imaginamos. Há anos eu ocupava esta tribuna e fazia discursos
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mencionando a minha filha Lilinha. O tempo passou e, hoje,
quem discute alguma coisa comigo é um dos meus netos.
Infelizmente, eu tenho sete netos e nenhum é palmeirense. Esse,
que me pega no pé, é corintiano.
Ele me disse o seguinte: “Vô, me fala um pouquinho sobre
o que é teto?”. Eu falei: “Como assim?”. “Vô, constantemente
eu vejo o senhor conversar com os deputados falando sobre ‘P’,
‘Q’”. “Sobre PEC, netinho?”. “É, sobre PEC 5”. “O que é teto?”.
“Teto é algo que você fixa, que não pode ser ultrapassado.”
“Vô, por que, quando o senhor fala de teto, também fala
do governador?”
“Eu falo porque o governador fixou um teto para o funcionalismo.”
“Por quê? Como assim?”
“Ninguém pode ganhar mais do que ele.”
“E quanto ele ganha, vô?”
“Em torno de 22 mil reais.”
“Pô, vô, não é muito?”
“Não, não é não.”
“Mas vô, o governador mora onde?”
“O governador mora no Palácio.”
“Mas ele paga aluguel para morar lá?”
“Não, o Palácio é do governo.”
“Mas vô, se ele tivesse que pagar aluguel, quanto o senhor
acha que ele pagaria?”
“Olha, fora as despesas de condomínio e os impostos, seria
em torno de cinco ou cinco mil e quinhentos reais.”
“Vô, ele almoça e janta lá?”
“Sim”
“E ele paga?”
“Não”
“Mas vô, ele tem filhos?”
“Tem filhos.”
“Mas vô, se ele tivesse que utilizar o dinheiro dele para
comprar mantimentos, quanto você acha que ele gastaria?”
“Olha, para ele, a mulher dele e os filhos, deveria gastar
mais ou menos uns três mil e quinhentos a quatro mil reais
por mês.”
“Mas vô, e o carro que ele usa, é dele?”
“Não, o carro que ele usa é do governo.”
“Mas vô, ele paga gasolina?”
“Não.”
“Mas vô, quando ele fixou o teto, ele concluiu isso?”
“Não, não concluiu.”
“Então como ele quer que os outros vivam com algo com
que ele não sobreviveria?”
Não esqueçam que o João é corintiano, é um cara persistente.
“Vô, me explica direito isso daí.”
“Eu vou explicar novamente para você, filho. Ele imaginou não sei que tipo de cálculo e fez com que o estado perca
pesquisadores. É aquilo que o deputado Carlos Giannazi disse
muito bem: a nata do funcionalismo está saindo fora. O teu avô
teve uma experiência. Em 1977, teu avô era delegado tributário
e ousou pisar no pé de um político muito forte, e o dispensaram. Ele ganhava 7 mil reais por mês. Como ele era briguento
como você, pediu afastamento e foi contratado por uma multinacional. Ficou três anos lá ganhando 50 mil. Ele voltou porque
faltavam dois anos para se aposentar.”
Então, pessoal, nós estamos diante de uma situação provável de votação da PEC 5. Vamos acordar para uma realidade,
vamos sentir. Se fizerem uma tabela dentro do Brasil, o teto de
São Paulo é o mais baixo de todos. Estamos perdendo para o
Piauí, aquele grande estado, talvez um dos mais ricos; estamos
perdendo para Alagoas; estamos perdendo para todos.
Deputado Carlos Giannazi, se houvesse uma segunda divisão no Brasil, São Paulo infelizmente estaria lá. Pessoal, vamos
acordar para uma realidade, São Paulo merece muito mais do
que aquilo que infelizmente o governador Geraldo Alckmin
nos deu.
O SR. PRESIDENTE - DOUTOR ULYSSES - PV - Sras. Deputadas, Srs. Deputados, esta Presidência, em nome de toda a
Assembleia Legislativa, tem a grata satisfação de anunciar e dar
as boas vindas aos alunos da Escola Estadual Professor Teotônio Pereira - Ipiranga, da capital. Eles estão acompanhados dos
professores Elias Fernandes de Souza e Jacob da Cruz Borges e
Silva. Recebam uma salva de palmas. (Palmas.)
Tem a palavra o nobre deputado Carlos Giannazi.
O SR. CARLOS GIANNAZI - PSOL - SEM REVISÃO DO ORADOR - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, público
presente, boa tarde. Quero saudar os alunos e professores que
estão visitando hoje a Assembleia Legislativa e tendo uma aula
de cidadania, aprendendo como funciona o Poder Legislativo.
Sr. Presidente, gostaria de fazer mais um apelo à Assembleia Legislativa, aos 94 deputados e deputadas, para que nós
possamos votar, hoje, nosso PLC 24/2015, que trata da questão
do professor da categoria “O”. Esse projeto já foi aprovado
em todas as comissões e está com o requerimento de urgência
aprovado. É só votar, Sr. Presidente; não há mais segredo. É um
projeto que acaba definitivamente com a famosa “duzentena”,
que é aquele intervalo de tempo que o professor tem de cumprir após o vencimento do seu contrato.
Essa situação é um verdadeiro absurdo, pois o professor
fica impedido de lecionar na rede estadual durante um ano.
Fica afastado durante todo o ano letivo, logicamente sem remuneração. Ele perde o vínculo com a comunidade escolar, com o
projeto pedagógico da escola, com a escola e com o estado, por
conta de uma famigerada lei que foi aprovada ainda no governo Serra, em 2009.
Trata-se da Lei no 1.093, que foi votada neste plenário.
Votei contra na época. Obstruímos a votação, mas o governo
tinha a maioria, como tem ainda hoje, infelizmente. E o projeto
foi aprovado. Nós fomos ao Ministério Público e fizemos várias
gestões para anular tal lei, mas até hoje não conseguimos, porque o governo insiste nessa legislação que é totalmente contrária à educação. Ela prejudica os alunos e professores, além de
precarizar o contrato de trabalho.
Temos o PLC 24/2015, que foi elaborado coletivamente
com os professores da categoria “O”. O projeto está pronto
para ser votado. Além de acabar com a duzentena - esse intervalo na contratação dos professores -, também garante que o
professor da categoria “O” tenha acesso ao Iamspe, porque
esse direito também é suprimido na lei aprovada por Serra,
em 2009.
O PLC 24 entra como prioritário na lista que apresentei ao
Colégio de Líderes. Hoje, dentro de alguns instantes, teremos
mais uma reunião do Colégio de Líderes, em que vou novamente pleitear que o projeto seja incluído na pauta de hoje, para
que seja votado. Assim, resolveríamos definitivamente essa
situação que não só afronta a dignidade dos professores da
categoria “O”, que estão num regime de contratação precarizado, mas também agride os alunos, que ficam privados e excluídos dos seus professores. Porque quando vence o contrato, o
professor é obrigado a sair da sala de aula. É um absurdo total.
O Estado criou essa lei apenas para que o professor não
tenha vínculo empregatício com o Estado. Em nenhum momento a lei se preocupa com a qualidade de ensino, com os alunos,
com o magistério. A preocupação educacional não existe. A lei
foi elaborada pelo governo Serra exatamente para romper o
contrato, de modo que o professor contratado nessa categoria
de contratação excepcional não tenha nenhum vínculo com
o Estado. Isso é péssimo, porque afeta frontalmente todo o

