12 – São Paulo, 128 (211)
ORDEM DO DIA
***
O SR. PRESIDENTE - MARCO VINHOLI – PSDB - Há sobre a
Mesa requerimento de não realização de sessão ordinária nos
dias 16 e 19 de novembro do corrente ano.
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 SR. MILTON VIEIRA - PRB - Sr. Presidente, havendo acordo de líderes, solicito a suspensão da sessão por cinco minutos.
O SR. PRESIDENTE - MARCO VINHOLI – PSDB - É regimental. Esta Presidência suspende a sessão por mais cinco minutos.
Está suspensa a sessão.
***
- Suspensa às 17 horas e 18 minutos a sessão é reaberta às
17 horas e 30 minutos, sob a Presidência do Sr. Doutor Ulysses.
***
O SR. MILTON VIEIRA - PRB - Sr. Presidente, havendo acordo entre as lideranças partidárias com assento nesta Casa,
solicito a suspensão dos trabalhos por dez 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 Milton
Vieira e suspende a sessão por dez minutos.
Está suspensa a sessão.
***
- Suspensa às 17 horas e 30 minutos, a sessão é reaberta
às 17 horas e 42 minutos, sob a Presidência do Sr. Carlão
Pignatari.
***
O SR. PRESIDENTE - CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Item
1 - Votação adiada - Projeto de lei nº 123, de 2018, de autoria
do Sr. Governador. Autoriza o Poder Executivo a extinguir o
Instituto de Pagamentos Especiais de São Paulo - Ipesp. Com 23
emendas e Mensagem aditiva do Sr. Governador propondo alterações. Emenda Aglutinativa apresentada nos termos do inciso
IV do artigo 175 do Regimento Interno. (Artigo 26 da Constituição do Estado). Em votação. Srs. Deputados, Sras. Deputadas,
há sobre a mesa um requerimento de método de votação, na
seguinte conformidade:
Item 1 - Projeto de lei nº 123/2018, salvo mensagem,
emenda aglutinativa e demais emendas;
Item 2 - Mensagem Aditiva A-N 90/2018;
Item 3 - Emenda Aglutinativa n° 24;
Item 4 - Emendas nºs 1 a 23.
Em votação o requerimento. Os Srs. Deputados e as Sras.
Deputadas que estiverem de acordo permaneçam como se
encontram. (Pausa.) Aprovado o requerimento.
Em votação o Item 1 do requerimento, Projeto de lei nº
123/2018, salvo mensagem, emenda aglutinativa e demais
emendas.
Os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas que estiverem de
acordo permaneçam como se encontram. (Pausa.) Aprovado o
projeto.
Em votação o Item 2 do requerimento, Mensagem Aditiva
A-N 90/2018. Os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas que
estiverem de acordo permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
Em votação o Item 3 do requerimento, Emenda Aglutinativa nº 24. Os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas que estiverem
de acordo permaneçam como se encontram. (Pausa.) Aprovada.
Em votação o Item 4 do requerimento, Emendas de nºs 1 a
23. Os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas que forem contrários permaneçam como se encontram. (Pausa.) Rejeitadas.
O SR. CARLOS GIANNAZI - PSOL - Sr. Presidente, quero
declarar voto favorável da bancada do PSOL às emendas apresentadas.
O SR. PRESIDENTE - CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Registrado voto favorável da bancada do PSOL às emendas de 1 a 23.
A SRA. BETH LULA SAHÃO – PT - Sr. Presidente, quero
declarar também voto favorável da bancada do Partido dos
Trabalhadores às emendas do projeto.
O SR. PRESIDENTE - CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Registrado voto favorável da bancada do PT às emendas de 1 a 23.
O SR. CARLOS GIANNAZI - PSOL - PARA COMUNICAÇÃO
- Sr. Presidente, acabamos de votar definitivamente a Emenda
Aglutinativa do Projeto de lei nº 123/2018. O projeto está
aprovado. Em primeiro lugar, quero agradecer o apoio de todos
os deputados, saudar a Associação de Defesa dos Advogados
do Ipesp, um grupo histórico aqui na Assembleia Legislativa, Sr.
Presidente, que está mobilizado há 10 anos. Desde 2009 esse
grupo vem fazendo mobilizações aqui.
Quando o projeto foi aprovado, em 2009, o PSOL entrou
com uma ADIN no Supremo Tribunal Federal - quem assinou foi
a ex-senadora Heloísa Helena. Na época, ela era presidente do
PSOL. Quero agradecê-la por isso.
Em seguida, em 2010, quando foi aprovado o projeto dos
cartorários, entramos com outra ADIN, novamente. Essas duas
ADINs foram responsáveis por uma vitória parcial, obrigando
o estado a se responsabilizar pela saúde financeira das duas
carteiras: a dos advogados e a dos cartorários.
No entanto, os advogados que continuavam pagando
ficaram ao relento, sem nenhum tipo de garantia. Hoje, depois
de muita mobilização, aprovamos esse projeto histórico. Então,
parabéns a todos vocês que fizeram essa mobilização histórica.
Parabenizo a todos na pessoa do Dr. Maurício Canto (Palmas.) e a Darlene, homenageando aqui os cartorários. Parabéns.
O SR. PRESIDENTE - CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Tem a
palavra o nobre deputado Carlos Cezar.
O SR. CARLOS CEZAR - PSB – PARA COMUNICAÇÃO - Sr.
Presidente, faço um agradecimento a todos os parlamentares,
a todos os líderes do colégio de líderes, ao Dr. Maurício Canto,
a todos os advogados aqui presentes, ao deputado Giannazi.
Sr. Presidente, com a aprovação da extinção da carteira do
Ipesp, estamos beneficiando cerca de 17 mil advogados, mais
de 10 mil aposentados, entre advogados públicos aposentados
e pensionistas serventuários.
É um projeto de longo alcance que traz modernidade e a
eficiência que esperamos do estado. Foi longo o processo de
aprovação, o projeto foi debatido amplamente, discutido com
todas as bancadas e com várias instituições, fizemos várias reuniões trazendo o secretário da Fazenda Luiz Cláudio.
Faço um agradecimento a ele e a toda a nossa equipe, da
liderança de Governo, que também trabalhou arduamente na
construção da emenda aglutinativa, do entendimento para que
todos pudessem ser supridos e serem sanadas todas as dúvidas.
Faço esse registro histórico e agradeço a aprovação desse
importante projeto que votamos hoje, o Projeto 123, de 2018,
que trata da extinção do Ipesp e transfere para a Secretaria da
Fazenda do estado de São Paulo.
O SR. PRESIDENTE - CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Convocação: Sras. Deputadas, Srs. Deputados, nos termos do disposto
no Art. 18, Inciso III, alínea “d”, combinado com o Art. 45,
ambos do Regimento Interno, convoco reunião extraordinária
da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, a realizar-se
hoje, cinco minutos após o encerramento da presente sessão,
com a finalidade de oferecer a redação final ao Projeto de lei
123, de 2018.
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O SR. CARLOS CEZAR - PSB – PARA COMUNICAÇÃO - Sr.
Presidente, o nosso presidente da Ordem dos Advogados do
Brasil, o Dr. Marcos da Costa, que está aqui, esteve no Colégio
de Líderes, e, hoje, finalmente consegue a aprovação desse
importante projeto.
Era isso.
O SR. GUSTAVO PETTA - PCdoB - PARA COMUNICAÇÃO Líder Carlos Cezar, era exatamente para fazer esse registro da
presença do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, que
está aqui conosco.
A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - PARA COMUNICAÇÃO
- Quero dizer ao pessoal do Ipesp e aos advogados que aqui
estão que a bancada do Partido dos Trabalhadores desde o
início trabalhou bastante esse projeto. Há alguns meses já era
para ele ter sido aprovado. Infelizmente não foi, porque havia
uma divergência grande entre a base do governo, entre o próprio PSDB na ocasião, e não foi pautado.
Finalmente, hoje esse projeto foi pautado. Nós trabalhamos
também favoravelmente a ele. Chegamos a um acordo, chegamos a uma conclusão, esperamos, e é nosso desejo aqui da
bancada do Partido dos Trabalhadores da Assembleia Legislativa que possa atender à demanda e aos anseios de todos vocês.
Parabéns. Estamos juntos. Vamos firmes nessa nossa luta.
O SR. MARCO VINHOLI - PSDB – PARA COMUNICAÇÃO
- Sr. Presidente, cumprimento todos os advogados e todos os
envolvidos na aprovação desse projeto. Sabemos da importância dele. Dialogamos durante todo esse período. Tínhamos
preocupações, fizemos a emenda 24 em concordância com os
outros líderes da Casa, e agora podemos avançar nesse importante projeto do Ipesp.
O SR. CAIO FRANÇA - PSB - PARA COMUNICAÇÃO - Sr.
Presidente, é possível fazer uma menção, rapidamente? Para
cumprimentar todas as bancadas e agradecer aos líderes. Em
especial, ao deputado Carlos Cezar, que trabalhou muito por
esse projeto. Quero fazer uma saudação especial ao nosso presidente, Marcos da Costa, que aqui está e trabalhou desde o início desse projeto. A todos os advogados e serventuários. Quero
fazer uma saudação ao sempre governador Geraldo Alckmin,
que foi quem trouxe esse projeto para cá e foi um lutador para
que esse projeto pudesse ser aprovado nesse momento. É isso.
A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - PARA COMUNICAÇÃO
- Eu só queria fazer uma referência e saudar os executivos
públicos que aqui estão.
O SR. PRESIDENTE - CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Somos
favoráveis ao projeto deles.
A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Eles estão com um projeto
e estamos pedindo a presença deles no Colégio de Líderes.
Deverão estar presentes. Não na próxima reunião do Colégio de
Líderes, mas na outra.
O SR. PRESIDENTE - CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Item 2.
Votação adiada. Projeto de lei nº 129, de 2018, de autoria do Sr.
Governador. Autoriza o Poder Executivo a prestar contragarantias à União em operações de crédito externas junto ao Banco
Interamericano de Desenvolvimento - BID e ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, e dá outras
providências. Com 10 emendas e Mensagem aditiva do Sr.
Governador propondo alterações. Com requerimento de método
de votação aprovado. (Artigo 26 da Constituição do Estado).
Em votação o Item 1 do método de votação, já aprovado
em 7 de agosto de 2018, na 45ª Sessão Extraordinária.
Em votação, Item 1 - Projeto de lei nº 129, de 2018, salvo
Mensagem Aditiva e emendas. As Sras. Deputadas e os Srs.
Deputados que estiverem de acordo permaneçam como se
encontram. (Pausa.) Aprovado.
A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Sr. Presidente, regimentalmente solicito uma verificação de votação.
O SR. PRESIDENTE - CARLÃO PIGNATARI - 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”.
O SR. CARLOS GIANNAZI - PSOL - Sr. Presidente, gostaria
de informar que a bancada do PSOL está em obstrução.
O SR. PRESIDENTE - CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Esta
Presidência registra a manifestação de obstrução da bancada
do PSOL.
O SR. ROGÉRIO NOGUEIRA - DEM - Sr. Presidente, gostaria
de informar que a bancada do DEM está em obstrução.
O SR. PRESIDENTE - CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Esta
Presidência registra a manifestação de obstrução da bancada
do DEM.
A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Sr. Presidente, gostaria de
informar que a bancada do PT está em obstrução.
O SR. PRESIDENTE - CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Esta
Presidência registra a manifestação de obstrução da bancada
do PT.
O SR. GUSTAVO PETTA - PCdoB - Sr. Presidente, gostaria de
informar que a bancada do PCdoB está em obstrução. (Manifestação nas galerias.)
O SR. PRESIDENTE - CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Esta
Presidência registra a manifestação de obstrução da bancada
do PCdoB. (Manifestação nas galerias.)
O SR. FELICIANO FILHO - PRP - Sr. Presidente, gostaria de
informar que a bancada do PRP está em obstrução. (Manifestação nas galerias.)
O SR. PRESIDENTE - CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Esta
Presidência registra a manifestação de obstrução da bancada
do PRP. (Manifestação nas galerias.)
O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Sr. Presidente, gostaria de
informar que a bancada do PSB está em obstrução. (Manifestação nas galerias.)
O SR. PRESIDENTE - CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Esta
Presidência registra a manifestação de obstrução da bancada
do PSB. (Manifestação nas galerias.)
***
- Assume a Presidência o Sr. Cauê Macris.
***
O SR. PRESIDENTE - CAUÊ MACRIS - PSDB - Só um minutinho, quero saber o que está acontecendo aqui. (Manifestação
nas galerias.)
Vossa Excelência precisa respeitar o Parlamento. Queria
pedir para a Polícia Militar, por favor, acompanhar esse senhor.
O senhor se retire do plenário, por favor. (Manifestação nas
galerias.) Vou pedir para a Polícia Militar. Vossa Excelência,
como militar, precisa respeitar a Assembleia Legislativa de São
Paulo. (Manifestação nas galerias.)
Gostaria de pedir para a Polícia Militar retirar esse senhor
do plenário, por favor. (Manifestação nas galerias.) Polícia
Militar, retire esse senhor do plenário, por favor. (Manifestação
nas galerias.)
Vossa Excelência vai respeitar o Legislativo do estado de
São Paulo. Por favor, a polícia pode retirar esse senhor do plenário? (Manifestação nas galerias.) Pode retirar. (Manifestação nas
galerias.) Estou pedindo para a Polícia Militar, por favor, retirar
esse senhor do plenário. Pode retirar, por favor. Aqui tem ordem
e organização, não vamos aceitar esse tipo... (Manifestação nas
galerias.) Por favor, a Polícia Militar. Vou ter que chamar o coronel para que a Polícia Militar retire esse senhor do plenário?
(Manifestação nas galerias.)
Por favor, levem esse senhor e o qualifiquem na delegacia
pelos atos cometidos aqui no plenário. (Manifestação nas galerias.) Aqui tem ordem, não é assim, as coisas não vão ser da
maneira que quiserem.
O SR. REINALDO ALGUZ - PV - Sr. Presidente, gostaria de
informar que a bancada do PV está em obstrução.

O SR. PRESIDENTE - CAUÊ MACRIS - PSDB - Esta Presidência registra a manifestação de obstrução da bancada do PV.
O SR. CÁSSIO NAVARRO - PSDB - PARA COMUNICAÇÃO Sr. Presidente, gostaria de parabenizar a sua posição, pois esta
Casa merece respeito.
O SR. PRESIDENTE - CAUÊ MACRIS - PSDB - E vai ter
respeito.
O SR. CÁSSIO NAVARRO - PSDB – PARA COMUNICAÇÃO
- O gabarito de V. Exa. demonstra que as pessoas que frequentam esta Casa são bem recebidas, mas devem ter respeito com
os deputados, com os parlamentares que fazem parte deste
mandato. Parabéns pela sua posição.
O SR. JORGE CARUSO - MDB - Sr. Presidente, gostaria de
informar que a bancada do MDB está em obstrução.
O SR. PRESIDENTE - CAUÊ MACRIS - PSDB - Esta Presidência registra a manifestação de obstrução da bancada do MDB.
O SR. DELEGADO OLIM - PP - Sr. Presidente, gostaria de
informar que a bancada do PP está em obstrução.
O SR. PRESIDENTE - CAUÊ MACRIS - PSDB - Esta Presidência registra a manifestação de obstrução da bancada do PP.
***
- É feita a verificação de votação pelo sistema eletrônico.
***
O SR. PRESIDENTE - CAUÊ MACRIS - PSDB - Sras. Deputadas, Srs. Deputados, participaram do processo de votação 39
Srs. Deputados: 38 votaram “sim” e este deputado na Presidência, quórum insuficiente para a aprovação do projeto.
Srs. Deputados e Sras. Deputadas, há sobre a mesa o
seguinte requerimento:
- requerimento de inversão da Ordem do Dia, a fim de
que a matéria constante do item 304 - Projeto de lei no 470,
de 2018 - passe a constar como item 3; e de que a matéria
constante do item 302 - Projeto de lei no 367, de 2018 - passe
a constar como item 4, renumerando-se os demais itens.
A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - PARA COMUNICAÇÃO
- Sr. Presidente, só para uma explicação: quais são esses projetos?
O SR. PRESIDENTE - CAUÊ MACRIS - PSDB - O projeto do
Tribunal Regional Eleitoral e a derrubada de veto do governador, conforme acordado no Colégio de Líderes.
Em votação o requerimento. 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 470, de
2018, de autoria do Sr. Governador. Inclui parágrafo único no
artigo 4º da Lei nº 7.524, de 1.991. (Artigo 26 da Constituição
do Estado).
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 - Veto - Discussão e votação - Projeto de lei nº 367,
de 2018, (Autógrafo nº 32327), vetado totalmente, de autoria
do deputado Marco Vinholi. Altera a Lei nº 16.646, de 2018, que
orça a receita e fixa a despesa do Estado para o exercício de
2018. Parecer nº 987, de 2018, da Reunião Conjunta das Comissões de Justiça e Redação e de Finanças, favorável ao projeto.
(Artigo 28, § 6º da Constituição do Estado).
Em discussão. Para discutir pelo tempo remanescente, tem
a palavra o nobre deputado Fernando Cury. (S. Exa. desiste da
palavra.) Tem a palavra o nobre deputado Ricardo Madalena.
(S. Exa. desiste da palavra.) Tem a palavra o nobre deputado
Ed Thomas. (S. Exa. desiste da palavra.) Tem a palavra o nobre
deputado Edson Giriboni. (S. Exa. desiste da palavra.) Tem a
palavra, para discutir a favor, o nobre deputado Wellington
Moura. (S. Exa. desiste da palavra.) Tem a palavra o nobre deputado Cássio Navarro. (S. Exa. desiste da palavra.)
Não havendo mais oradores inscritos, está encerrada a
discussão. Em votação. As Sras. Deputadas e os Srs. Deputados
que estiverem de acordo com o projeto e contrários ao veto,
permaneçam como se encontram. (Pausa.) Aprovado o projeto
e rejeitado o veto.
A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT – PARA COMUNICAÇÃO
- Sr. Presidente, solicito ao líder do Governo, deputado Carlos
Cezar, conforme havíamos conversado no Colégio de Líderes,
para que V. Exa. solicite ao governo o envio de um projeto para
esta Casa, para regularizar essas emendas, uma vez que nós
sabemos que o projeto ora aprovado será objeto de uma Ação
Direta de Inconstitucionalidade.
O SR. PRESIDENTE - CAUÊ MACRIS - PSDB - Não necessariamente.
A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Mas temos essa percepção. Caso isso aconteça, muitos deputados da Casa ficarão com
suas emendas prejudicadas. Temos que levar isso em conta.
E essas emendas não chegarão aos seus destinos. Então, é
importante que o deputado Carlos Cezar - tenho certeza de que
o fará -, empenhe-se junto ao Governo do Estado, no sentido de
enviar um projeto que possa regularizar, de uma vez por todas,
essa questão.
O SR. PRESIDENTE - CAUÊ MACRIS - PSDB - Só lembrando
que na sessão, na Ordem do Dia de amanhã, faremos novamente a votação do projeto da Sabesp, e todos os dias, a partir
deste momento, diante do acordo que foi firmado no Colégio
de Líderes.
O SR. CARLOS CEZAR - PSB - PARA COMUNICAÇÃO - Sr.
Presidente, apenas para responder à deputada Beth Sahão,
dizer que buscaremos, sim, sem dúvida alguma, solução efetiva
para esse problema, seja mantendo a derrubada do veto, seja
uma outra solução que se fizer viável.
O SR. PRESIDENTE - CAUÊ MACRIS - PSDB - Quero cumprimentar cada um dos parlamentares. Hoje tivemos uma boa
demonstração de que com um bom entendimento no Colégio
de Líderes, destravadas as pautas aqui na Assembleia Legislativa, conseguimos construir um bom entendimento, entre
situação e oposição, deputados todos da Casa, todos os líderes.
Acho que é muito importante para o andamento do Parlamento esse tipo de posição. Houve cessão de todos os lados,
mas conseguimos construir boas pautas neste momento.
O SR. MARCO VINHOLI - PSDB - PARA COMUNICAÇÃO - Sr.
Presidente, na mesma linha de V. Exa., quero cumprimentar. É
importante a aprovação dessa derrubada do veto, fora as emendas parlamentares.
Também temos uma questão regularizada na Unicamp, que
foi uma emenda proposta pelo deputado Barros Munhoz, e uma
emenda de vários deputados da Casa, também, sobre o Hospital Universitário. Hoje os representantes do coletivo Butantã
estão aqui presentes, e assim estiveram durante todo o último
ano, transformando, de custeio para recursos humanos, esses
recursos importantes dos royalties do petróleo, na Universidade
de São Paulo. Esse veto agora vai permitir investimentos no
Hospital Universitário da USP.
Queria registrar também a importância de avançarmos
no projeto da Sabesp. Hoje a oposição obstruiu esse projeto,
votando contrariamente, mas que possamos voltar à discussão.
São recursos da ordem de dois milhões de reais, importantes
para a despoluição do rio Tietê e saneamento básico da região
metropolitana de São Paulo.
Clamo a todos os parlamentares para que possamos avançar com esse importante recurso, senão perderemos no estado
de São Paulo.
O SR. ED THOMAS - PSB - PARA COMUNICAÇÃO - Sr. Presidente, já fiz a comunicação pessoalmente, mas ainda não a fiz
publicamente.

quinta-feira, 22 de novembro de 2018
A deputada Célia Leão é nossa amiga, uma deputada
brilhante, grandiosa, uma mulher excepcional, com quem tenho
a alegria de conviver, e não é há pouco tempo, e tantos outros
aqui têm o mesmo privilégio. Na saída deste plenário, na semana passada, eu ainda disse a algumas pessoas, e creio ter dito
a ela, que, na posição do governador, com certeza, ela seria a
minha secretária. Hoje, ela é mais do que isso: ela é a nossa
secretária, secretária da pessoa com deficiência, uma das mais
importantes, em que falamos de mobilidade, em que temos que
falar de respeito e, acima de tudo, de oportunidade. Ela é pautada para isso, não só pela cadeira, pelas duas rodas, que são
importantes sim na vida dela, mas pelo coração e pela cabeça
dessa mulher.
As eleições provocam justiça e algumas injustiças, que
podem ser corrigidas tanto por quem está, como por quem vai
entrar ou, futuramente, por quem vai votar. Nós não podemos
deixar de acreditar.
Eu fiquei muito feliz ao ver a notícia que a nossa deputada
Célia Leão será a nossa secretária de Estado e vai cuidar das
pessoas com deficiência. Estou falando isso pelo amor e pela
amizade que tenho por V. Exa., pela sua família, pelo seu mandato, pelo aprendizado que tive com V. Exa. e que terei muito
mais, e como coordenador da Frente Parlamentar das Apaes,
porque eu sei que V. Exa. também não mede esforços. Todo esse
segmento não é deficiente, é eficiente. Nós teremos uma secretária de Estado muito eficiente. Que Deus lhe guarde.
É merecido. Parabéns, deputada Célia Leão. Muito obrigado
pela tua amizade.
O SR. PRESIDENTE - CAUÊ MACRIS - PSDB - Parabéns,
deputado Ed Thomas. Gostaria de chancelar tudo o que V. Exa.
disse a respeito da nossa querida deputada Célia Leão, competentíssima. Ela vai ser uma grande secretária das pessoas com
deficiência no estado de São Paulo. Conte sempre com o nosso
Legislativo. Parabéns, deputada Célia Leão.
O SR. MARCO VINHOLI - PSDB - Sr. Presidente, havendo
acordo entre as lideranças presentes em plenário, solicito o
levantamento da presente sessão.
O SR. PRESIDENTE - CAUÊ MACRIS - PSDB - Sras. Deputadas e 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, informando que a Ordem do Dia será a
mesma da sessão de hoje.
Está levantada a sessão.
***
- Levanta-se a sessão às 18 horas e 12 minutos.
***

14 DE NOVEMBRO DE 2018
149ª SESSÃO ORDINÁRIA
Presidência: DOUTOR ULYSSES
Secretaria: MARCOS LULA MARTINS

RESUMO
PEQUENO EXPEDIENTE
1 - DOUTOR ULYSSES
Assume a Presidência e abre a sessão. Cancela sessão
solene convocada para o dia 23/11, às 20 horas, para
"Homenagem à Semana Cultural Gospel do Estado de
São Paulo", a pedido do deputado Luiz Fernando Teixeira
Ferreira.
2 - MARCOS LULA MARTINS
Exibe e comenta cartaz de audiência pública a ser realizada
nesta Casa, no dia 26/11, a respeito do uso de agrotóxicos.
Informa que projeto federal pretende expandir a aplicação
das citadas substâncias. Critica Jair Bolsonaro por questões
relacionadas ao Ministério da Agricultura.
3 - PRESIDENTE DOUTOR ULYSSES
Anuncia a visita de alunos do curso de relações
internacionais da Universidade Anhembi Morumbi, de
São Paulo, acompanhados pelo professor Thiago Henrique
Desenzi.
4 - CARLOS GIANNAZI
Manifesta apoio à aprovação do PLC 132, e à emenda 4, à
matéria. Discorre acerca de audiência pública, em combate
ao programa Escola sem Partido. Afirma que o tema é
impraticável e inconstitucional. Critica Douglas Garcia,
recém-eleito deputado estadual, por sua conduta no
citado encontro. Informa que deve protocolar boletim de
ocorrência. Lista entidades presentes na audiência pública.
5 - MARCO VINHOLI
Argumenta a respeito da relevância das emendas
impositivas e sobre a derrubada do veto a recursos
destinados ao Hospital Universitário da USP. Saúda
Paraná, vereador à Câmara Municipal de Catanduva, pela
frequência em acompanhar o Pequeno Expediente desta
Casa. Tece considerações acerca do Orçamento de 2019,
que deve alcançar 130 bilhões de reais, a representar
1,53% de crescimento.
6 - LUIZ CARLOS GONDIM
Informa que participara de evento em ajuda à Tucca,
instituição de combate ao câncer infantil. Afirma que
toda a arrecadação do encontro musical, via recursos da
Lei Rouanet, realizado no Canindé, deve ser destinado
à referida entidade. Exibe vídeo da festividade. Lista e
parabeniza entidades cuidadoras de crianças. Defende a
medicina preventiva.
7 - CARLOS GIANNAZI
Afirma que o financiamento da Cultura é direito da
população. Reivindica a aprovação do PL 42/18, em
benefício de professores da categoria "O". Acrescenta que
o PLC 24/15, de sua autoria, visa a extinguir a interrupção
dos contratos de professores e permitir o uso do Iamspe,
pela categoria. Clama por alteração da Resolução 62/18,
da Secretaria da Educação, por permitir o fechamento de
salas em escolas.
8 - CARLOS GIANNAZI
Solicita o levantamento da sessão, por acordo de
lideranças.
9 - PRESIDENTE DOUTOR ULYSSES
Defere o pedido. Convoca os Srs. Deputados para a sessão
ordinária do dia 21/11, 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 Marcos Lula Martins para, como
1º Secretário “ad hoc”, proceder à leitura da matéria do Expediente.
O SR. 1º SECRETÁRIO – MARCOS LULA MARTINS – PT
- Procede à leitura da matéria do Expediente, publicada separadamente da sessão.
***
- Passa-se ao

