28 – São Paulo, 128 (85)
Em votação a emenda apresentada pela Comissão de Defesa da Pessoa, com parecer favorável. As Sras. Deputadas e os
Srs. Deputados que estiverem de acordo permaneçam como se
encontram. (Pausa.) Aprovado o PL 1077/15.
Há sobre a mesa requerimento solicitando preferência para
a votação do Projeto de lei 1477/2015, de autoria do deputado
Rafael Silva. O projeto declara o município de Santa Gertrudes
"Capital da Cerâmica" no Estado.
Em votação o requerimento. As Sras. Deputadas e os Srs.
Deputados que estiverem de acordo permaneçam como se
encontram. (Pausa.) Aprovado.
Em discussão o projeto. Não havendo oradores inscritos,
está encerrada a discussão. Em votação o PL 1477/2015. As
Sras. Deputadas e os Srs. Deputados que estiverem de acordo
permaneçam como se encontram. (Pausa.) Aprovado. Prejudicado o PL 567/10.
Item 2 - Discussão e votação - Projeto de lei nº 427, de
2015, de autoria do deputado Orlando Bolçone. Autoriza o
Poder Executivo a estabelecer convênios com diferentes entidades especializadas no tratamento e acompanhamento de
crianças autistas. Pareceres nºs 128, 129 e 130, de 2016, respectivamente, das Comissões de Justiça e Redação, de Saúde e de
Finanças, favoráveis.
Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação. As Sras. Deputadas e os Srs.
Deputados que estiverem de acordo permaneçam como se
encontram. (Pausa.) Aprovado.
Item 3 - Discussão e votação - Projeto de lei nº 981, de
2015, de autoria do deputado André Soares. Regulamenta a
divulgação por qualquer meio ou processo de dado pessoal sem
a prévia autorização de seu titular. Pareceres nºs 52, 53 e 54, de
2017, respectivamente, das Comissões de Justiça e Redação, de
Defesa dos Direitos da Pessoa e de Finanças, favoráveis.
Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação. As Sras. Deputadas e os Srs.
Deputados que estiverem de acordo permaneçam como se
encontram. (Pausa.) Aprovado.
Item 4 - Discussão e votação - Projeto de lei nº 1394, de
2015, de autoria da deputada Ana do Carmo. Outorga a Ubatuba o título de "Cidade Acolhedora por Natureza". Pareceres
nºs 1026 e 1027, de 2016, respectivamente, das Comissões de
Justiça e Redação e de Atividades Econômicas, favoráveis.
Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação. As Sras. Deputadas e os Srs.
Deputados que estiverem de acordo permaneçam como se
encontram. (Pausa.) Aprovado.
Parabéns, deputada Ana do Carmo.
Item 5 - Discussão e votação - Projeto de lei nº 354, de
2016, de autoria do deputado Léo Oliveira. Dispõe sobre a sinalização de locais inseridos na zona de recarga direta do Aquífero Guarani no Estado. Parecer nº 1720, de 2017, da Comissão
de Justiça e Redação, favorável com substitutivo. Pareceres nºs
1721 e 1722, de 2017, respectivamente, das Comissões de Meio
Ambiente e de Finanças, favoráveis ao substitutivo.
Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação o substitutivo apresentado pela
Comissão de Justiça e Redação, com parecer favorável. As Sras.
Deputadas e os Srs. Deputados que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. (Pausa.) Aprovado o projeto na
forma do substitutivo. Prejudicado o PL original.
Item 6 - Discussão e votação - Projeto de lei nº 481, de
2016, de autoria do deputado Luiz Carlos Gondim. Dispõe sobre
a obrigatoriedade da instalação de telas e gaiolas de proteção
nas passarelas e viadutos das rodovias estaduais administradas
pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER), bem como
naquelas sob concessão da iniciativa privada. Parecer nº 197, de
2018, da Comissão de Justiça e Redação, favorável com emenda. Pareceres nºs 198 e 199, de 2018, respectivamente, das
Comissões de Transportes e de Finanças, favoráveis ao projeto
e à emenda.
Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação o projeto salvo emenda. As Sras.
Deputadas, e os Srs. Deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. (Pausa.) Aprovado.
Em votação a emenda apresentada pela Comissão de
Justiça, com pareceres favoráveis. As Sras. Deputadas, e os Srs.
Deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. (Pausa.) Aprovado o PL 481/16.
Item 7 - Discussão e votação - Projeto de lei nº 507, de
2016, de autoria do deputado Afonso Lobato. Dispõe sobre a
substituição de lâmpadas e luminárias nos prédios da administração direta, indireta e fundacional do Estado. Pareceres
nºs 893 e 894, de 2017, e 203, de 2018, respectivamente, das
Comissões de Justiça e Redação, de Administração Pública e de
Finanças, favoráveis.
Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação. As Sras. Deputadas, e os Srs.
Deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. (Pausa.) Aprovado o PL 507/16.
Antes de dar por encerrados os trabalhos desta noite, convocação para as Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Nos termos
do disposto do Art. 18, inciso III, alínea “d”, combinado com o
Art. 68, ambos do Regimento Interno, convoco reunião conjunta
das Comissões de: Comissão de Segurança Pública e Assuntos
Penitenciários e Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, a realizar-se às 20 horas e 30 minutos, no Salão Nobre,
com a finalidade de apreciar o PL nº 1114/2017, de autoria da
deputada Clélia Gomes.
Sras. Deputadas, Srs. Deputados, nos termos do disposto no
Art. 18, inciso III, alínea “d”, combinado com o Art. 68, ambos
do Regimento Interno, convoco reunião conjunta das seguintes
comissões: Comissão de Constituição, Justiça e Redação; Comissão de Administração Pública e Relação do Trabalho e Comissão
de Finanças, Orçamento e Planejamento, a realizar-se um minuto após o término da primeira reunião de Congresso de Comissões. O projeto que será analisado nessa segunda reunião é o
Projeto de lei nº 163/2016, de autoria do deputado Jooji Hato.
Sras. Deputadas, Srs. Deputados, nos termos do disposto
no Art. 18, inciso III, alínea “d”, combinado com o Art. 68,
ambos do Regimento Interno, convoco reunião extraordinária da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, a
realizar-se um minuto após o término da segunda reunião, com
a finalidade de apreciar o Projeto de lei nº 569/17, de autoria
do nobre deputado Davi Zaia.
Sras. Deputadas, Srs. Deputados, nos termos do disposto
no Art. 18, inciso III, alínea “d”, combinado com o Art. 68,
ambos do Regimento Interno, convoco reunião da Comissão de
Educação e Cultura, a realizar-se um minuto após o término da
terceira reunião de Congresso de Comissões, com a finalidade
de apreciar o Projeto de lei nº 799/17, de autoria do deputado
Cezinha de Madureira.
Nos termos do disposto do Art. 18, convoco reunião conjunta das seguintes comissões: Comissão de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Educação e Cultura, um minuto
após o término da quarta reunião, com a finalidade de apreciar
o Projeto de lei nº 897/17, de autoria da deputada Marta Costa.
Sras. Deputadas, Srs. Deputados, nos termos do disposto
no Art. 18, inciso III, alínea “d”, combinado com o Art. 68,
ambos do Regimento Interno, convoco reunião conjunta das
Comissões de: Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa
Humana, da Cidadania, da Participação e das Questões Sociais
e Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, a realizar-se um minuto após o término da reunião que a antecede, para
analisar o Projeto de lei nº 220/17, de autoria do deputado
Cássio Navarro.
Sras. Deputadas, Srs. Deputados, nos termos do disposto no
Art. 18, inciso III, alínea “d”, combinado com o Art. 68, ambos
do Regimento Interno, convoco reunião conjunta das Comissões: Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor e da
Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, a realizar-se
um minuto após a reunião que a antecede, com a finalidade de
ser apreciado o Projeto de lei nº 809/17, de autoria de deputado
Fernando Capez.
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Sras. Deputadas, Srs. Deputados, nos termos do disposto
no Art. 18, inciso III, alínea “d”, combinado com o Art. 68,
ambos do Regimento Interno, convoco reunião da Comissão
de Constituição e Justiça e Redação, a realizar-se um minuto
após o término da última reunião que a antecede. O projeto
a ser analisado é o Projeto de lei nº 153/2018, de autoria do
deputado Vaz de Lima.
Convoco reunião conjunta das Comissões de Constituição e
Justiça e Redação, Atividades Econômicas, Finanças, Orçamento
e Planejamento, a realizar-se um minuto após o término da
última reunião que a antecede. O projeto a ser analisado é o
Projeto de lei nº 86/2018, de autoria do deputado Enio Tatto.
Convoco reunião conjunta das Comissões de Constituição
e Justiça e Redação, Educação e Cultura, Finanças, Orçamento
e Planejamento, a realizar-se um minuto após o término da
última reunião que a antecede. O projeto a ser analisado é o
Projeto de lei nº 93/2017, de autoria do deputado José Américo.
Convoco reunião extraordinária da Comissão de Assuntos
Desportivos, deliberação conclusiva, a realizar-se um minuto
após o término da última reunião que a antecede. O projeto
a ser analisado é o Projeto de lei nº 938/2016, de autoria do
deputado Luiz Fernando Teixeira.
Convoco reunião conjunta das Comissões de Constituição
e Justiça e Redação, Educação e Cultura, Finanças, Orçamento
e Planejamento, a realizar-se um minuto após o término da última reunião que a antecede. O projeto a ser analisado é o Projeto de lei nº 50/2018, de autoria do deputado Doutor Ulysses.
O SR. PRESIDENTE - CORONEL TELHADA - PP - Srs. Deputados, Sras. Deputadas, esgotado o objeto da presente sessão,
declaro encerrados os trabalhos.
Está encerrada a sessão.
***
- Encerra-se a sessão às 20 horas e 26 minutos.
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59ª SESSÃO ORDINÁRIA
Presidência: DOUTOR ULYSSES, ORLANDO BOLÇONE,
CÉLIA LEÃO e CAUÊ MACRIS
Secretaria: LECI BRANDÃO

RESUMO
PEQUENO EXPEDIENTE
1 - DOUTOR ULYSSES
Assume a Presidência e abre a sessão. Convoca reuniões
conjuntas: entre as Comissões de Constituição, Justiça
e Redação, de Administração Pública e Relações do
Trabalho e de Finanças, Orçamento e Planejamento;
entre as Comissões de Constituição, Justiça e Redação,
de Atividades Econômicas e de Finanças, Orçamento e
Planejamento; entre as Comissões de Constituição,
Justiça e Redação, de Educação e Cultura e de Finanças,
Orçamento e Planejamento; entre as Comissões de
Constituição, Justiça e Redação, de Educação e Cultura
e de Finanças, Orçamento e Planejamento; entre
as Comissões de Constituição, Justiça e Redação e de
Educação e Cultura; entre as Comissões de Segurança
Pública e Assuntos Penitenciários e de Finanças, Orçamento
e Planejamento; entre as Comissões de Defesa dos Direitos
da Pessoa Humana, da Cidadania, da Participação Social
e das Questões Sociais e de Finanças, Orçamento e
Planejamento; e entre as Comissões de Defesa dos Direitos
do Consumidor e de Finanças, Orçamento e Planejamento;
e reuniões extraordinárias: da Comissão de Constituição,
Justiça e Redação; da Comissão de Assuntos Desportivos;
da Comissão de Educação e Cultura; e da Comissão de
Finanças, Orçamento e Planejamento, a serem realizadas
hoje, com intervalo de um minuto entre si, tendo a primeira
delas início às 16 horas ou, em segunda chamada, às 17
horas.
2 - LECI BRANDÃO
Anuncia a visita de estudantes da Faculdade Drummond,
acompanhados pela professora Regina Pinna. Protesta
contra o fechamento de grande quantidade de agências do
Correio, com demissão de milhares de funcionários. Critica
o processo de privatização da rede. Situa o serviço público
de comunicação como direito fundamental. Defende a
divulgação de boas notícias e de uma visão respeitosa
acerca do trabalho realizado por esta Casa.
3 - ORLANDO BOLÇONE
Informa que o governador Márcio França fez visitas a São
José do Rio Preto e Votuporanga. Tece elogios às iniciativas
do governo estadual de melhorias para a região, sobretudo
em relação à malha viária. Defende o desenvolvimento
local sustentável. Felicita-se por sua eleição como vicepresidente da Comissão de Finanças, Orçamento e
Planejamento. Demonstra compromisso com a boa gestão
desse colegiado.
4 - PRESIDENTE DOUTOR ULYSSES
Anuncia a visita do vereador de Santa Gertrudes, Aécio
Bisesto.
5 - ED THOMAS
Tece esclarecimentos sobre o andamento dos trabalhos
desta Casa. Faz agradecimentos ao secretário de Estado
de Educação João Cury Neto por seu comprometimento
em torno da prestação de serviços públicos na região do
Oeste Paulista.
6 - CORONEL TELHADA
Fala sobre reunião, hoje, de CPI que investiga relações
do Condepe com o crime organizado. Narra ocorrências
de assassinato de dois policiais militares, em Diadema e
no Rio Grande do Norte. Indigna-se pela violência contra
forças policiais. Faz apelo pela mudança de legislação
federal que impede o porte de arma por guardas
municipais fora de serviço em cidades com menos de 500
mil habitantes.
7 - ORLANDO BOLÇONE
Assume a Presidência.
8 - CARLOS GIANNAZI
Critica avanço do Projeto Escola sem Partido em âmbito
federal. Fala sobre interesses políticos e ideológicos
da proposição, a qual, acrescenta, já foi considerada
anticonstitucional por diversos parlamentos do País,
inclusive esta Casa. Lista pareceres de órgãos públicos
e internacionais contrários ao projeto. Informa medidas
de seu gabinete acerca do assunto. Relaciona proibições
e medidas da proposta que atentam, a seu ver, contra o
currículo crítico e a liberdade de cátedra.
9 - LUIZ CARLOS GONDIM
Noticia reabertura da Rodovia Mogi-Bertioga, com
a presença do governador Márcio França e outras
autoridades. Agradece seus pares pela aprovação, ontem,
de projeto de lei de sua autoria que determina a instalação
de telas de segurança em rodovias para proteger
motoristas de tentativas de assalto. Aponta a necessidade,
a seu ver, de adotar a mesma medida em rodovias federais.
Saúda os visitantes Aécio Bisesto e sua assessora.
10 - WELSON GASPARINI
Discorre acerca da importância de fortalecer laços
familiares no Brasil. Lista dados sobre divórcios e
assassinatos no País. Diz que, a seu ver, medidas para
melhorar a situação devem ser tomadas na educação
escolar e religiosa.
11 - CARLÃO PIGNATARI
Solicita a suspensão da sessão até as 18 horas e 30
minutos, por acordo de lideranças.
12 - PRESIDENTE ORLANDO BOLÇONE
Anota o pedido.

13 - CARLOS GIANNAZI
Critica prejuízos causados a professores e funcionários da
rede privada de ensino pela reforma trabalhista. Reprova o
desrespeito do sindicato patronal às convenções coletivas
do setor. Lista direitos que estão sendo perdidos por esses
profissionais. Informa a realização de assembleia, dia 19,
no Sinpro, para debater o tema.
GRANDE EXPEDIENTE
14 - CARLOS GIANNAZI
Pelo art. 82, reprova o fechamento de mais de 500
agências dos Correios e a demissão de mais de cinco mil
trabalhadores da empresa. Faz convite para audiência,
nesta Casa, na próxima semana, para debater o tema.
Critica medidas privatistas do Governo Temer.
15 - PRESIDENTE ORLANDO BOLÇONE
Solidariza-se com o pronunciamento do deputado Carlos
Giannazi. Defere o pedido de suspensão dos trabalhos
até as 18 horas e 30 minutos, anteriormente elaborado
pelo deputado Carlão Pignatari. Suspende a sessão às
15h36min.
16 - CÉLIA LEÃO
Assume a Presidência e reabre a sessão às 18h34min.
Convoca uma sessão extraordinária, a realizar-se dez
minutos após o término da presente sessão.
17 - CARLÃO PIGNATARI Pelo art. 82, discorre sobre a
intenção dos Correios de fechar diversas agências. Cita
declaração de ministro do governo federal, segundo a
qual a estatal não deu prejuízos recentemente. Defende
a manutenção das agências. Faz comentários acerca de
tragédia em edifício ocupado no Largo do Paissandu.
18 - BETH LULA SAHÃO
Pelo art. 82, rebate o pronunciamento do deputado Carlão
Pignatari. Afirma que o Poder Público é responsável
pela tragédia no edifício do Largo do Paissandu, por
não promover políticas públicas de moradia. Critica o
posicionamento do ex-prefeito João Doria em relação às
ocupações de prédios sem uso.
19 - CARLÃO PIGNATARI
Para reclamação, reitera e esclarece seu pronunciamento
anterior.
20 - TEONILIO BARBA LULA
Pelo art. 82, enaltece ato, de centrais sindicais, contrário
à prisão do ex-presidente Lula. Tece críticas ao STF
e ao Ministério Público. Avalia que o Poder Judiciário
tem assumido funções que são de responsabilidade do
Legislativo. Solidariza-se com as vítimas da tragédia no
edifício do Largo do Paissandu.
21 - PRESIDENTE CAUÊ MACRIS
Assume a Presidência. Convoca os Srs. Deputados para a
sessão ordinária de 10/05, à hora regimental, com Ordem
do Dia. Lembra a realização de sessão extraordinária,
prevista para as 19 horas e 10 minutos de hoje. Encerra 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 neste momento fará
convocações de reuniões conjuntas de reuniões extraordinárias
das comissões para projetos de deputados.
As convocações terão início no salão nobre da Presidência
às 16 horas, bem como às 17 horas caso não ocorra quórum
na primeira convocação, com intervalos de um minuto entre as
convocações. Passaremos neste momento às convocações.
Sras. Deputadas, Srs. Deputados, nos termos do disposto no
Art. 18, inciso III, alínea “d”, combinado com o Art. 68, ambos
do Regimento Interno, convoco reunião conjunta da Comissão
de Constituição, Justiça e Redação; da Comissão de Administração Pública e Relações do Trabalho e da Comissão de Finanças,
Orçamento e Planejamento, a realizar-se hoje, com a finalidade
de apreciar o Projeto de lei nº 163, de 2016, de autoria do
nobre deputado Jooji Hato, que dispõe sobre a criação do cargo
de Técnico em Imobilizações Ortopédicas no quadro de pessoal
da área de Saúde do Estado.
Nos mesmos termos, convoco reunião conjunta da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, da Comissão de Atividades Econômicas e da Comissão de Finanças, Orçamento e
Planejamento, a realizar-se hoje, com a finalidade de apreciar
o Projeto de lei nº 86, de 2018, de autoria do nobre deputado
Enio Tatto, que inclui no calendário turístico do estado o Dia da
Queima do Alho.
Nos mesmos termos, convoco reunião conjunta da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Educação
e Cultura e Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento,
a realizar-se hoje, com a finalidade de apreciar o Projeto de lei
nº 50, de 2018, de autoria do nobre deputado Doutor Ulysses,
que dispõe sobre a inclusão, no estudo da disciplina de Clínica
Médica, de um capítulo especial sobre as principais doenças
que se apresentam de forma diferente em mulheres e homens,
em todas as escolas de Medicina do Estado.
Em seguida faremos mais convocações.
Srs. Deputados, Sras. Deputadas, tem a palavra a nobre
deputada Leci Brandão, pelo tempo regimental.
A SRA. LECI BRANDÃO - PCdoB - SEM REVISÃO DO ORADOR – Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, funcionários desta Casa, público, telespectadores da TV Assembleia,
boa tarde.
Quero, antecipadamente, cumprimentar, pela visita, os
alunos da Faculdade Drummond, daqui de São Paulo. A responsável é a professora Regina Pinna. Obrigada pela presença.
Ficamos muito felizes olhando para essa galeria e vendo pessoas que se interessam pelo que acontece aqui na Alesp. Que
são coisas boas. Precisamos mostrar a realidade da Assembleia,
sempre.
Sr. Presidente, no último final de semana a imprensa divulgou uma matéria sobre o fechamento de 513 agências dos
Correios, que vai provocar a demissão de mais de 5 mil funcionários da estatal. A imprensa também informou que a decisão
vai beneficiar as agências franqueadas. Somente em São Paulo
serão fechadas 167 agências, ou seja, 90 na capital e 77 no
interior.
Esse processo de privatização vem sendo denunciado
pelo sindicato de trabalhadores da categoria, já faz tempo.
Diante disso, é inevitável que questionemos o seguinte: em um
momento de crise econômica e desemprego, a quem interessa
essa privatização? Eu não sei.
A transferência de grandes contratos comerciais para a
rede de agências franqueadas favorece o bônus na mesma
medida em que prejudica trabalhadores e o povo que precisa
dos serviços. A empresa privada visa ao lucro, ao contrário do
correio público, que presta um serviço essencial ao povo. Os
Correios entregam a correspondência em pequenos municípios
e cidades ribeirinhas, lugares aonde as empresas não vão.

quarta-feira, 16 de maio de 2018
Segmentos da nossa população não têm acesso às novas
tecnologias e essas diferenças não tornam ninguém mais ou
menos cidadão. Em muitas regiões os Correios são a única
forma de comunicação com o restante do País. Por isso, esse
serviço é garantia de um direito fundamental. É um direito que
deve ser público e prestado por uma empresa estatal, mantendo um preço justo e acessível a toda a população.
Além dessas questões, também acho importante falar
da nossa relação de carinho com essa empresa. Temos muito
respeito e muito carinho pelos Correios. Todo mundo já recebeu
notícias muito importantes pelo correio. Hoje todo mundo tem
Whatsapp, tem tudo. Mas, antigamente, era uma bela carta
que gostávamos de receber e mandar. Mandei e recebi muitas
cartas na minha vida.
Essa empresa é um patrimônio do País e, por isso, queremos os Correios como serviço público, e de qualidade.
Estamos juntos nessa luta, inclusive, estou vendo aqui
o deputado Carlos Giannazi, que também está fazendo um
movimento em relação a todo o pessoal dos Correios. Estão
fechando as agências e isso é muito ruim para nós.
Sr. Presidente, concluo minha fala dizendo que os parlamentares que têm sua atuação de forma correta nesta Casa e
que sabem que vieram aqui para cumprir seus deveres – não
estão fazendo favor absolutamente a ninguém – não precisam
ficar preocupados porque está havendo um patrulhamento por
falta da mídia em relação a esta Assembleia. Sabemos disso.
Porém, entendemos também que as coisas importantes,
valiosas e positivas que acontecem aqui também têm que ser
bastante divulgadas, porque o povo também gosta de saber de
boas notícias. Não vamos ficar inventando a roda e procurando
coisas para tentar diminuir a importância de parlamentares.
Porque é assim: sabemos que políticos e políticas estão
sendo vistos de uma forma não muito positiva pela população
brasileira de um modo geral. Mas, temos que entender que
nem todo mundo pode ser balizado pela opinião de quem quer
que seja.
Exigimos respeito. Exigimos que haja uma visão e um foco
de forma respeitosa em relação ao parlamento.
Muito obrigado, Sr. Presidente e Srs. Deputados.
O SR. PRESIDENTE - DOUTOR ULYSSES - PV – Convocações.
Convoco reunião conjunta da Comissão de Constituição,
Justiça e Redação, Comissão de Educação e Cultura e Comissão
de Finanças, Orçamento e Planejamento para apreciar o Projeto
de lei nº 93, de 2017, de autoria do deputado José Américo, que
torna obrigatória a inclusão da matéria “Redação” na disciplina
Língua Portuguesa a partir do terceiro ano do Ensino Fundamental I, junto à rede de escolas públicas do Estado.
Convoco reunião conjunta da Comissão de Constituição,
Justiça e Redação e Comissão de Educação e Cultura para
apreciar o Projeto de lei nº 897, de 2017, de autoria da deputada Marta Costa, que declara a Assembleia de Deus Ministério
Belém como patrimônio cultural, histórico e turístico do Estado.
Convoco reunião conjunta da Comissão de Segurança
Pública e Assuntos Penitenciários e Comissão de Finanças,
Orçamento e Planejamento para apreciar o Projeto de lei nº
1.114, de 2017, de autoria da deputada Clélia Gomes, que
torna obrigatória a divulgação da Central de Atendimento à
Mulher Disque 180 e do serviço de denúncia de violações aos
Direitos Humanos Disque 100, nos estabelecimentos de acesso
ao público que especifica.
Tem a palavra o nobre deputado Orlando Bolçone.
O SR. ORLANDO BOLÇONE - PSB - SEM REVISÃO DO
ORADOR - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,
telespectador da TV Alesp, visitantes, funcionários desta Casa,
o motivo que me traz a esta tribuna, Sr. Presidente, é fazer o
registro de duas visitas do governador Márcio França à região
noroeste paulista.
Uma é a São José do Rio Preto e outras cidades próximas
da região, e a cidade representada aqui pelo deputado Carlão
Pignatari, a cidade de Votuporanga. O governador Márcio
França, dando sequência, inclusive, a um trabalho que desenvolveu na condição de vice-governador do governador Geraldo
Alckmin, entregou obras na região na área de habitação, na
área social e, também, autorizou novos convênios através da
Secretaria de Planejamento, tão bem gerenciada pelo secretário
Maurício Juvenal, onde assinou para mais de 20 cidades da
região de São José do Rio Preto destinação de recursos para a
recuperação de infraestrutura urbana, especialmente a questão
de recuperação da malha viária urbana.
O governador Márcio França está com esse trabalho e com
essa característica, o que não nos surpreende. A sua presença
efetiva junto à população demonstra a importância que dá aos
municípios. Nós sabemos que o desenvolvimento deve ocorrer
a partir das diversas políticas públicas nos municípios. O desenvolvimento deve ser local, integrado e deve se sustentar.
No momento que discutimos os grandes temas da política
(política financeira e econômica), quando se debate tanto
as questões nacionais, nós não podemos esquecer de que o
desenvolvimento começa a partir das cidades. A frase que o
governador Franco Montoro tanto falava se transformou em
referência: “as pessoas moram nos municípios”. E o governador
Márcio França dá essa demonstração indo aos municípios, principalmente aqueles que se enquadram de forma adequada e de
forma republicana, destinando recursos de forma rápida.
Quero registrar, também, a minha gratidão por ter sido
eleito na Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento
na condição de vice-presidente – Comissão esta que é presidida pelo nobre deputado Wellington Moura. Quero deixar
o meu compromisso de buscar sempre o consenso entre os
partidos e todos os seus integrantes. Com muita humildade e
com muita determinação eu vou procurar me pautar, tal qual
como fiz quando fui vice-presidente da Comissão de Ciência
e Tecnologia, do deputado Gilson de Souza, hoje prefeito de
Franca. Quero me pautar em exemplos do próprio governador
Márcio França, quando vice-governador do governador Geraldo
Alckmin, e do próprio governador Geraldo Alckmin, quando
vice-governador do saudoso governador Mário Covas.
Vou exercer essa condição de vice na plenitude, mas com
muita humildade e, em especial, com muita determinação e
com muito trabalho. Tenho a certeza de que vou trabalhar
sempre me pautando pelas questões institucionais e pelos
princípios que regem, orientam e inspiram as instituições e a
própria história do País.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE - DOUTOR ULYSSES - PV - Esta Presidência tem a satisfação de anunciar a visita e dar as boas-vindas
ao Sr. Aécio Bisesto, vereador da Câmara Municipal de Santa
Gertrudes. Seja bem-vindo.
Tem a palavra o nobre deputado Ed Thomas.
O SR. ED THOMAS - PSB - SEM REVISÃO DO ORADOR
- Sr. Presidente, é uma alegria poder cumprimentá-lo. Quero
cumprimentar todos os deputados e deputadas da Assembleia
Legislativa e agradecer sempre aos funcionários desta Casa, os
trabalhadores da Assembleia, pelo que fazem pelo meu mandato e pelo mandato de todos. É um trabalho de excelência. Muito
obrigado. Os trabalhadores da nossa Assembleia precisam ser
reconhecidos e respeitados, acima de tudo.
Quero saudar essa gente do estado de São Paulo, cidadãos
e cidadãs que nos visitam. Sejam bem-vindos. Em um primeiro
momento, temos o Pequeno Expediente, em que cada deputado
tem cinco minutos para explanar e dar transparência ao seu
mandato. Logo depois, temos o Grande Expediente, que é um
tempo maior, de dez minutos, em que são debatidos todos
os assuntos. Logo depois, já estamos prontos para entrar na
Ordem do Dia.
Até que tudo isso aconteça, sempre coloco que há 94
deputados, e que eles não podem estar todos presentes neste
momento. Há comissões em funcionamento. Às 15 horas, com
o meu comandante, o deputado Coronel Telhada, estaremos
na CPI Ethos, no Plenário José Bonifácio. Outras CPIs estão
acontecendo pela Casa, como a em defesa dos animais e a CPI
das OSs. São debates que acontecem nos plenários pequenos
e grandes.

