sábado, 20 de outubro de 2018
Apesar da irregularidade, consta na documentação encaminhada pelo TCE, que o contrato foi formalizado em 12 de agosto de 2010 com vigência de 24 (vinte e quatro) meses.
Concordamos com a decisão do Tribunal de Contas, que,
tendo julgado irregulares a licitação e o contrato, encaminhou
o processo a esta Casa, conforme disposto no artigo 33, inciso
XIV, da Constituição Estadual. Entretanto, por não caber mais a
sustação do contrato, adotamos as medidas dispostas no § 2º,
do artigo 239, do Regimento Interno desta Casa.
Diante do exposto, após a remessa de ofícios com cópia
deste parecer à Procuradoria Geral do Estado e ao Ministério
Público, com vistas aos efeitos dos atos praticados com irregularidades, propomos o arquivamento dos autos do Processo RGL
nº 4410, de 2017.
a) Cássio Navarro

PARECER Nº 1049, DE 2018
DA COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO
E PLANEJAMENTO, SOBRE
O PROCESSO RGL Nº 1536, DE 2017
Através do ofício CGC.ARC nº 237/2017, o Conselheiro
do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCE, enviou a
esta Casa de Leis cópia de documentação relativa ao Convênio
(de 19/12/08), termo aditivo e de reti-ratificação (de 31/12/08);
termo aditivo e de reti-ratificação (de 29/05/09), e termo aditivo
e de reti-ratificação (23/12/09), celebrados entre a Secretaria
de Estado da Saúde e a Universidade Estadual de Campinas
– Unicamp, com interveniência da Funcamp – Fundação de
Desenvolvimento da Unicamp, objetivando a operacionalização
da gestão e execução das atividades e serviços de saúde a
serem executadas pela conveniada no Ambulatório Médico de
Especialidades (AME) de Rio Claro, pelo prazo de 5 anos, e valor
de R$ 59.330.074,34 (TC-26957/026/09).
Em seguida, foi a documentação autuada e remetida à
Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento para ser
apreciada, conforme previsto no § 2º do artigo 31 e no artigo
239, “caput”, todos dispositivos do Regimento Interno Consolidado.
Da leitura dos autos e dos documentos presentes no “site”
do TCE, em suma, aquela Corte de Contas apontou: ausência de
parâmetros para identificar o real papel realizado por cada uma
das partes envolvidas (Unicamp e Fucamp); incerteza quanto à
qualidade dos serviços prestados, custos envolvidos e produtividade aferida; metas estabelecidas insuficientes para atender
às demandas da região onde foi instalado o AME Rio Claro;
falta dos termos de uso dos bens móveis e imóveis adquiridos
através dos recursos do convênio.
Visto que as justificativas divulgadas pela origem não
foram acolhidas por aquele Tribunal, em Sessão de 02/12/14,
a 2ª Câmara do TCE julgou irregulares o referido convênio e os
termos aditivos decorrentes, conforme o Acórdão de fls. 11 e 12.
Inconformada, a Unicamp interpôs recurso ordinário na
tentativa de reverter tal decisão. Porém, em Sessão de 01/02/17,
o E. Plenário do TCE conheceu do recurso ordinário e negou-lhe
provimento, mantendo integralmente a decisão anterior (fls.
24 e 25).
Assim, visto que o prazo de vigência do convênio foi
firmado em 5 anos e nenhum dos termos aditivos o alterou,
entendemos que o referido convênio se encontra exaurido,
situação que impossibilita esta Casa de adotar qualquer medida
sobre o assunto.
Diante do exposto e, após a remessa de ofício com cópia
deste parecer ao Ministério Público, com vistas aos efeitos dos
atos praticados com irregularidades, propomos o arquivamento
deste Processo RGL nº 1536, de 2017.
a) Orlando Bolçone – Relator
Aprovado como parecer o voto do relator, que reconhece
a decisão do TCE, propõe envio de ofício ao MP, com posterior
arquivamento dos autos.
Sala das Comissões, em 17/10/2018
a) Wellington Moura – Presidente
Wellington Moura - Enio Tatto - Teonilio Barba - Orlando
Bolçone - Gilmar Gimenes - Marco Vinholi - Edson Giriboni

DESPACHOS
PROJETO DE LEI Nº 601, DE 2018
DESPACHO
Junte-se o projeto de lei nº 601/2018 ao projeto de lei nº
221/2016 e ambos ao projeto de lei nº 157/2016, nos termos do
artigo 179, do Regimento Interno.
Em 18/10/2018.
a) CAUÊ MACRIS – Presidente

Comissões
COMUNICADOS
COMISSÃO DE ASSUNTOS METROPOLITANOS
E MUNICIPAIS
CONVOCAÇÃO
COMUNICO às Senhoras Deputadas e aos Senhores Deputados abaixo relacionados, membros deste Órgão Técnico, a
realização de uma Reunião Ordinária dia 23/10/2018, terça-feira, às 15:00 horas, no Plenário José Bonifácio, com a finalidade de apreciar a pauta anexa e tratar de outros assuntos de
interesse da Comissão.
Membros Efetivos
Celino Cardoso
PSDB
Hélio Nishimoto
PSDB
--PSDB
Carlos Neder
PT
Luiz Turco
PT
Edmir Chedid
DEM
João Caramez
PSB
Jooji Hato
MDB
Marta Costa
PSD
Davi Zaia
PPS
Celso Nascimento
PSC
Paulo Correa Jr
PATRI
----Sala das Comissões, em 18/10/2018.
Deputado Paulo Correa Jr - Presidente

Membros Substitutos
Marcos Zerbini
Roberto Massafera
--Enio Tatto
Teonilio Barba
Aldo Demarchi
Gil Lancaster
Jorge Caruso
Coronel Camilo
Roberto Morais
-------

1ª Reunião Ordinária
1 - Projeto de lei Complementar 32/2017 - Deputado
Marco Vinholi - Cria a Aglomeração Urbana - AU de Catanduva,
conforme artigos 152 e 153 da Constituição Estadual. - Deputado Hélio Nishimoto - favorável ao projeto com a emenda
proposta
2 - Projeto de lei 176/2017 - Deputado Luiz Carlos Gondim
- Declara o Município de Panorama como "Capital da Tilápia". Deputado Carlos Neder - favorável
3 - Projeto de lei 206/2017 - Deputado Cezinha de Madureira - Dispõe sobre a proibição de publicidade de bebidas
alcoólicas nos espaços reservados à publicidade no Metrô e
CPTM. - Deputado Hélio Nishimoto - favorável
4 - Projeto de lei 240/2017 - Deputado Luiz Carlos Gondim
- Declara Caçapava como a "Capital do Antigomobilismo" no
Estado. - Deputada Marta Costa - favorável
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5 - Projeto de lei 330/2017 - Deputado Junior Aprillanti
- Declara Várzea Paulista como a "Cidade das Orquídeas". Deputada Marta Costa - favorável
6 - Projeto de lei 601/2017 - Deputado Campos Machado
- Declara Espírito Santo do Pinhal como a Capital Estadual do
Café. - Deputado Celino Cardoso - favorável
7 - Projeto de lei 669/2017 - Deputado Paulo Correa Jr
- Declara Boituva como a "Capital Estadual do Passeio de
Balão". - Deputada Marta Costa - favorável
8 - Processo 8120/2017 - Câmara Municipal de Salesópolis - Solicita análise das discrepâncias entre o Mapa Oficial do
Estado de São Paulo e a Lei Estadual nº 8092/1964, no que se
refere à divisa entre os Municípios de Salesópolis e Biritiba
Mirim. - Deputado Carlos Neder - favorável ao requerimento
de realização de audiência pública e propondo que a Comissão
elabore projeto de lei de redescrição das divisas entre os dois
Municípios
PAUTA PARA DELIBERAÇÃO CONCLUSIVA
9 - Moção 6/2018 - Deputado Coronel Camilo - (CONCLUSIVA) Aplaude a Diretoria da Associação dos Municípios de
Pequeno Porte do Estado de São Paulo - AMPPESP em virtude
da retomada de suas atividades. - Deputado Carlos Neder favorável
Para deliberação:
Item 10 - Requerimento do Deputado Paulo Correa Junior
solicitando que se formule convite a todos os Secretários de
Meio Ambiente dos Municípios que integram a Região Metropolitana da Baixada Santista para que se compareçam a uma
reunião da Comissão que irá tratar da questão do descarte do
coco verde na Região Metropolitana da Baixada Santista.
Item 11 - Requerimento do Deputado Edmir Chedid solicitando que se formule convite ao Sr. Benedito Braga, Secretário
de Saneamento e Recursos Hídricos do Estado de São Paulo,
para, em conjunto com a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, prestar a esta Comissão informações
acerca das licitações objetivando a construção das Barragens
de Pedreira e Duas Pontes, em Amparo, nas Bacias Hidrográficas
dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, e dos impactos ambientais e sociais decorrentes das referidas implantações.
Item 12 - Requerimento do Deputado Alencar Santana
Braga solicitando a convocação do Sr. Joaquim Lopes da Silva
Júnior, Diretor Presidente da EMTU/SP (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo), com o objetivo de
prestar informações sobre o plano de reorganização das linhas
metropolitanas de ônibus gerenciados pela EMTU na Região
Metropolitana de São Paulo, com ênfase nas alterações promovidas na região oeste da RMSP e nas integrações do Corredor
Metropolitano ABD. Item 13 - Requerimento do Deputado Aldo
Demarchi solicitando o envio de ofício à SPTrans para que se
requeira a instalação de linha de ônibus saindo da Estação
Grajaú (Linha 9 da CPTM) indo até o Solo Sagrado de Guarapiranga da Igreja Messiânica Mundial do Brasil até a Avenida
Professor Hermann Von Jhering, 6567 - Jardim Casa Grande; e
solicitando o envio de ofício à CPTM requerendo informações
sobre a conclusão das obras e o funcionamento da Estação
Varginha (Linha 9 da CPTM).
Item 14 - Requerimento do Deputado Enio Tatto solicitando
a realização de audiência pública para discussão sobre os 50
anos da Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô),
com a consequente convocação do Sr. Clodoaldo Pelissoni, Secretário de Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo.
Item 15 - Requerimento do Deputado Enio Tatto solicitando
a realização de audiência pública para discussão sobre os 50
anos da Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô),
com a consequente convocação do Sr. Paulo Menezes Figueiredo, Diretor-Presidente da Companhia do Metropolitano de São
Paulo (Metrô).
Item 16 - Requerimento do Deputado Enio Tatto solicitando
a convocação do Sr. Marcos Antonio Monteiro, exonerado do
cargo de Secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência,
Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo, e nomeado na
mesma data (28/04/2018) para o cargo de Presidente da Agência Paulista de Promoção de Investimentos e Competitividade
- Investe São Paulo, para prestar esclarecimentos acerca das
denúncias de recebimento de propinas oriundas de contratos da
construtora Odebrecht assinados com a Companhia do Metrô
de São Paulo, para a construção da Linha 6 - Laranja do Metrô,
e com a SABESP para a construção de um emissário submarino
em Praia Grande.
Item 17 - Requerimento dos Deputados Alencar Santana
Braga e Enio Tatto solicitando a realização de audiência pública
para discussão da reestruturação organizacional, estudos de
viabilidade de novas estruturas e modelos de negócios e de
viabilidade de implantação de Centro de Serviços Compartilhados (CSC) para a Companhia do Metropolitano de São
Paulo (Metrô), consoante chamamento público objeto do Aviso
de Chamamento Público publicado na página 48 do Caderno
Empresarial do Diário Oficial do Estado do dia 30/05/2018, e
objeto do Processo n.º 05/2018 do Metrô.
Para ciência:
Item A - Ofício enviado pelo Presidente da Câmara Municipal de Americana encaminhando cópia da Moção de Apelo ao
Governador do Estado de São Paulo para término do Corredor
Metropolitano e Terminal em Americana.
Item B - Ofícios encaminhados pelo Secretário dos Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo, Sr. Clodoaldo
Pelissioni, em que comunica a Presidência desta Casa de Leis
acerca do reajuste dos valores das tarifas da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU/SP), da Companhia do
Metropolitano de São Paulo(METRÔ) e da Companhia Paulista
de Trens Metropolitanos (CPTM) e anexa as respectivas planilhas tarifárias.
Item C - Ofício enviado pelo Presidente da Câmara Municipal de Lins encaminhando cópia de Requerimento aprovado por
aquela Casa solicitando que se conste em ata de seus trabalhos
a menção a votos de congratulações e aplausos ao Excelentíssimo Sr. Cauê Macris, Presidente da Assembleia Legislativa do
Estado de São Paulo, pela criação e inauguração naquela Casa
da Sala dos Municípios.
Item D - Câmara Municipal de Sumaré encaminha Moção
de Repúdio à lei municipal de Nova Odessa (SP) que proíbe
entrada de caminhões e veículos nesta Cidade em determinados horários.
Item E - Associação Paulista de Municípios encaminha
'reivindicação para a criação de frente parlamentar de apoio às
Estâncias Turísticas que tenham na água mineral seu principal
atrativo, com a edição de uma nova legislação com relação à
preservação da preciosa àgua mineral'
Item F - Câmara Municipal de Conchal encaminha requerimento para que se realizem gestões no sentido da inclusão
deste município na Região Metropolitana de Campinas.
Item G - Deputado João Caramez, Presidente da Comissão de Transporte e Comunicações, encaminha ofício nº 225,
de 2017, do Núcleo de Avaliação Estratégicas desta Casa de
Leis, pois os assuntos relativos aos transportes em geral e ao
trânsito na área abrangente da Região Metropolitana de São
Paulo são abordados por esta Comissão, conforme Resolução
nº 873, de 2011.

Item H - Associação dos Funcionários da Empresa Paulista
de Planejamento Metropolitano (Emplasa) solicita audiência
com este Órgão Técnico 'para apresentar questão relevante
relacionada ao planejamento regional metropolitano do Estado
de São Paulo'.

ATAS
COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO
E PLANEJAMENTO
ATA DA DÉCIMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO,
DA QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA OITAVA
LEGISLATURA
Aos quatro dias do mês de julho de dois mil e dezoito, às
vinte e duas horas e quinze minutos, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, realizou-se a Décima
Reunião Extraordinária da Comissão de Finanças, Orçamento e
Planejamento, da Quarta Sessão Legislativa da Décima Oitava
Legislatura, sob presidência do Deputado Wellington Moura.
Presentes os Senhores Deputados Enio Tatto, Teonilio Barba,
Orlando Bolçone, Edson Giriboni, Wellington Moura, Davi Zaia
(membros efetivos), o Senhor Deputado Marco Vinholi (membro
substituto), a Senhora Deputada Célia Leão e o Senhor Deputado Márcio Camargo (membros substitutos eventuais). Ausentes
os Senhores Deputados Carlão Pignatari, Gilmar Gimenes,
Vaz de Lima, Edmir Chedid e Jorge Caruso. Havendo número
regimental, o Senhor Presidente declarou aberta a reunião.
Dispensada da leitura, a ata da reunião anterior foi aprovada.
Passou-se à deliberação dos itens constantes da pauta: Item
1 - Projeto de lei nº 212/2017, de autoria do Deputado Junior
Aprillanti, que altera a Lei n° 4.095, de 1984, que declara Área
de Proteção Ambiental - APA a região urbana e rural de Jundiaí.
Foi relator o Deputado Edson Giriboni com voto favorável ao
projeto, na forma do substitutivo proposto pela Comissão de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e contrário
à emenda proposta pela Comissão de Constituição, Justiça
e Redação. Aprovado como parecer o voto do relator. Item
2 - Projeto de lei nº 251/2017, de autoria do Deputado Márcio
Camargo, que dispõe sobre o acondicionamento de bicicletas
nos ônibus utilizados no serviço de transporte intermunicipal
de passageiros do Estado. Foi relator o Deputado Davi Zaia com
voto favorável ao projeto e à emenda apresentada pela Comissão de Transportes e Comunicações. Aprovado como parecer o
voto do relator. Votaram contrariamente ao voto do relator os
Deputados Teonílio Barba e Enio Tatto. Nada mais havendo a
tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião, que foi
gravada pelo Serviço de Audiofonia e cuja ata eu, Sonia Maria
Oliveira, Assessora Técnica, lavrei e assino após sua Excelência.
Aprovada em reunião de 17/10/18.
Deputado Wellington Moura
Presidente
Sonia Maria Oliveira
Secretária

Debates
11 DE OUTUBRO DE 2018
128ª SESSÃO ORDINÁRIA
Presidência: DOUTOR ULYSSES
Secretaria: MARCO VINHOLI

RESUMO
PEQUENO EXPEDIENTE
1 - DOUTOR ULYSSES
Assume a Presidência e abre a sessão. Anuncia a visita
de participantes do projeto Plano de Menina, de São
Paulo, acompanhadas da Sra. Viviane Duarte, Sra. Eliane
Dias e Sra. Milene Ramos, respectivamente fundadora e
conselheiras do projeto.
2 - CORONEL TELHADA
Parabeniza a cidade de Pariquera-Açú pela data
comemorativa de seu aniversário. Informa que ontem fora
comemorado o Dia Nacional das Guardas Municipais. Exibe
foto do Programa Brasil Urgente, sobre atividades do crime
organizado, mais precisamente do PCC. Faz alerta aos
servidores da Segurança pública. Clama pela valorização,
inclusive salarial, da categoria. Cobra do governador do
Estado posicionamento explícito sobre a intenção de
majorar a remuneração dos policiais. Comenta o número
de parlamentares defensores das instituições policiais.
3 - PRESIDENTE DOUTOR ULYSSES
Convoca sessão solene a ser realizada no dia 30/11, às
10 horas, para "Comemoração dos 30 Anos do Simpi Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São
Paulo e Outorga do Colar de Honra ao Mérito Legislativo
do Estado de São Paulo ao Senhor Joseph Couri", por
solicitação do deputado Orlando Bolçone.
4 - MARCO VINHOLI
Parabeniza o deputado Coronel Telhada e o secretário
Júnior Aprillanti pela data comemorativa de seus
aniversários. Tece considerações sobre o Orçamento a ser
aplicado no estado de São Paulo em 2019. Afirma que
os recursos financeiros devem ser aplicados, na prática,
conforme as promessas governamentais. Critica o Governo
do Estado por, a seu ver, não seguir este raciocínio, na
proposta encaminhada a este Poder. Defende amplo
debate, nesta Casa, acerca do tema.
5 - CORONEL CAMILO
Discorre acerca de promessas feitas pelo governador
Márcio França, quanto à valorização salarial dos servidores
da Segurança pública. Indaga à autoridade o motivo pelo
qual a iniciativa não fora tomada ao longo de todo o
exercício de seu mandato como vice-governador. Assevera
que o projeto de Orçamento, encaminhado pelo Governo
do Estado a esta Casa, revela decréscimo de investimentos
no setor.
6 - CORONEL TELHADA
Anuncia que amanhã comemora-se o aniversário
do Regimento de Polícia Montada 9 de Julho. Saúda
o comandante Canjerana. Defende uma posição clara
do governador Márcio França quanto à valorização do
funcionalismo público, segundo proposta convincente e
verdadeira. Manifesta apoio ao candidato à Presidência da
República, Jair Bolsonaro. Critica o PT e visitas de Fernando
Haddad ao ex-presidente Lula.
7 - CORONEL TELHADA
Solicita o levantamento da sessão, por acordo de
lideranças.
8 - PRESIDENTE DOUTOR ULYSSES
Defere o pedido. Convoca os Srs. Deputados para a sessão
ordinária do dia 15/10, à hora regimental, sem Ordem do
Dia. Levanta a sessão.
***
- Assume a Presidência e abre a sessão o Sr. Doutor Ulysses.
***
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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 Marco Vinholi para, como 1º Secretário “ad hoc”, proceder à leitura da matéria do Expediente.
O SR. 1º SECRETÁRIO – MARCO VINHOLI – PSDB - 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 tem a grata satisfação
de anunciar a visita dos participantes do projeto Plano de
Menina - São Paulo, acompanhados pelos responsáveis, Sra.
Viviane Duarte, fundadora do projeto, Dra. Eliane Dias e Mylene
Ramos, conselheiras do projeto. Queremos, em nome de toda a
Assembleia Legislativa, dar-lhes as boas-vindas e saudá-los com
uma salva de palmas. (Palmas.)
Srs. Deputados, Sras. Deputadas, tem a palavra o primeiro
orador inscrito, nobre deputado Coronel Telhada.
O SR. CORONEL TELHADA - PP - Sr. Presidente, Sras.
Deputadas, Srs. Deputados, funcionários presentes, assessores,
senhora e senhor policial militar que fazem nossa segurança,
jovens presentes - sejam bem vindos -, telespectadores da TV
Assembleia, eu queria começar minhas palavras saudando a
cidade aniversariante do dia.
Nós, diariamente, em nossa rede social, fazemos uma
saudação e, hoje, o abraço é para a cidade de Pariquera-Açu.
Fica nosso abraço e a disponibilidade de nosso mandato para
atender a todos os senhores e senhoras da querida cidade de
Pariquera-Açu. Parabéns pelo aniversário.
Sr. Presidente, ontem, não sei se V. Exa. se recorda, falamos das mortes de policiais militares e civis. Isso acabou
tomando todo o meu tempo. Ontem, para quem não sabe, foi
meu aniversário, que coincide com o dia nacional das guardas
municipais. Dia dez de outubro, por coincidência o dia do meu
aniversário, é o dia nacional do guarda municipal, que foi comemorado ontem.
Quero mandar um abraço para as mais de 200 guardas
municipais do estado de São Paulo, para todas as guardas
municipais do Brasil, para todos os meus amigos e amigas, para
a guarda civil metropolitana e demais guardas municipais dos
municípios do estado de São Paulo, para a família azul-marinho,
e dizer a todos que nosso mandato está à disposição de todos
os senhores e senhoras, para atender a todas as demandas que
ocorrerem aos nossos queridos guardas municipais. Parabéns
a todos.
Ontem, também, para eu comentar aqui alguma atualidade
de Segurança pública, foi veiculado em vários programas de
televisão, na imprensa também, um plano muito grande do PCC
de fuga em massa de cadeias. Principalmente do Marcola. Meu
filho, inclusive, encontra-se nessa missão desde terça-feira. Meu
filho, tenente Rafael Telhada, está fora de São Paulo, em missão
lá na região de Presidente Prudente, onde eles têm a missão de,
justamente, evitar que isso ocorra.
Isso só serve de alerta para dizer o seguinte aos senhores
e senhoras: muita gente acha que o crime organizado está
adormecido. Não se iludam quanto a isso. O crime organizado
está acordado e muito bem acordado. Trabalhando, mas no subterrâneo. Eles perceberam que quanto mais o crime organizado
aparece, pior é para eles. Então não achem que está tudo bem
e que o crime organizado não existe. Existe. Tanto é que, ontem,
falamos em nove policiais militares e civis mortos na última
semana, tudo resultado do crime organizado.
Fica aqui um alerta a todos os policiais de São Paulo, aos
guardas municipais, aos policiais civis, aos amigos e amigas da
administração penitenciária: fiquem alerta. A criminalidade está
com força total, precisamos fazer com que as polícias sejam
valorizadas e equipadas com o que há de melhor no mercado.
Mas lembro, também, que não adianta ter todo o equipamento se não houver a valorização do homem e da mulher da
Segurança pública. E essa valorização tem a ver, também, com
vencimentos, com salário. É inadmissível que São Paulo, talvez
um dos maiores estados da Nação brasileira, tenha um dos
piores salários do Brasil. É inadmissível isso. Como podemos
continuar dessa maneira? Um soldado ganhando essa merreca,
um policial civil ganhando assim.
Não podemos continuar assim, precisamos, sim, de um
aumento de vencimentos imediato. Então, aqui vai para o futuro governador, estamos em uma disputa bem acirrada, espero
que ele veja e fale em seus discursos “eu vou valorizar a Polícia
Militar”, “eu vou cuidar do aumento salarial para as polícias, eu
vou cuidar dos meus policiais”.
Não adianta ficar falando que vai fazer, mas não fala. Tem
que falar. E se falar tem que se comprometer. Nós, aqui, vamos
cobrar essa promessa, vamos exigir que o que foi dito seja,
realmente, cumprido. O aumento dos vencimentos dos policiais
civis, militares, da administração penitenciária, da polícia técnico-científica, enfim, de todo o funcionalismo, que haja, realmente, uma valorização salarial dos professores, dos médicos.
São Paulo não pode mais andar nesse passo de tartaruga
quanto à valorização dos nossos funcionários. Dia 28 haverá o
segundo turno. Senhores candidatos a governador, abram os
olhos. Está bem claro aqui que a Segurança pública é um dos
principais assuntos neste País, é só ver o número de candidatos
que foram eleitos nesta Casa que falam de Segurança pública.
Salvo engano, são sete ou oito policiais militares, três delegados
da Polícia Civil e alguns civis que também atuam na área da
Segurança pública.
Então nós precisamos, sim, reajustar, e rápido, de imediato,
o salário do funcionalismo público, e eu sempre peço especialmente em nome da nossa Polícia Militar do Estado de São
Paulo. Tenho dito. Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE - DOUTOR ULYSSES - PV - Sras. Deputadas, Srs. Deputados, esta Presidência, atendendo solicitação do
nobre deputado Orlando Bolçone, convoca V. Exas., nos termos
do Regimento Interno, para uma sessão solene a realizar-se no
dia 30 de novembro de 2018, às 10 horas, com a finalidade de
comemorar os 30 anos do SIMPI, Sindicato da Micro e Pequena
Indústria do Estado de São Paulo, e outorgar o Colar de Honra
ao Mérito Legislativo do Estado de São Paulo ao Sr. Joseph
Couri, presidente do SIMPI.
Tem a palavra o nobre deputado Marco Vinholi.
O SR. MARCO VINHOLI - PSDB - SEM REVISÃO DO ORADOR - Boa tarde a todos. Primeiramente, ontem o deputado
Coronel Telhada esteve neste plenário e eu acabei me esquecendo de cumprimentá-lo, mas hoje gostaria de dar os parabéns
a V. Exa. pelo seu aniversário, por tudo o que faz nesta Casa,
pelo companheirismo conosco e por todo o trabalho que faz.
São 57 anos de luta e de muito trabalho, Coronel Telhada. Parabéns por tudo que V. Exa. representa para o nosso Estado e para
nós, desta Casa. Hoje é aniversário do deputado Junior Aprillanti, agora secretário. Gostaria de cumprimentá-lo também.

