22 – São Paulo, 129 (150)
Por isso, quero dizer que esse deputado, preocupado com
essa situação que foi mostrada aqui, apresentou, nesse semestre
que passou, um recurso de emenda parlamentar da ordem de 400
mil reais para ajudar esse hospital, assim como apresentei para o
outro hospital, o Hospital Geral, o Hospital da Cidade Tiradentes,
assim como vou apresentar para o Hospital Santa Marcelina, do
Itaim Paulista, porque a Saúde precisa ser prioridade. Precisa ser
prioridade para os deputados, mas, também, para o nosso governador que, infelizmente, não tem compromisso com a Saúde.
Então, vamos parar de vender o estado, vamos parar de
vender aquilo que é público e cuidar do público. O que tem
acontecido é que o estado mínimo é vender, vender as empresas públicas, mas o recurso que vem das empresas públicas
não volta para o público. Não tem investimento naquilo que é
prioritário, que é a Saúde, que é a Educação, que é a moradia,
que é a infraestrutura, e que é a qualidade de vida para o povo
paulista e paulistano.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE - CORONEL TELHADA - PP - Muito obrigado, Sr. Deputado.
Próximo deputado é a deputada Valeria Bolsonaro. (Pausa.)
Deputado Itamar Borges. (Pausa.) Deputado Major Mecca.
(Pausa.) Deputado Jorge Wilson Xerife do Consumidor. (Pausa.)
Deputado Wellington Moura. (Pausa.) Deputado Ricardo Madalena. (Pausa.) Deputado Coronel Telhada. Presidindo os trabalhos. Deputado Enio Lula Tatto. (Pausa.) Deputado Sebastião
Santos. (Pausa.) Deputado Adalberto Freitas. (Pausa.) Deputado
Carlos Giannazi. (Pausa.) Deputado Daniel José. (Pausa.) Deputada Janaina Paschoal. (Pausa.) Deputado Conte Lopes. (Pausa.)
Deputado Gil Diniz. (Pausa.) Deputado Reinaldo Alguz. (Pausa.)
Deputado Frederico d’Avila. (Pausa.)
Encerrada a lista dos oradores para o Pequeno Expediente.
O SR. DR. JORGE LULA DO CARMO - PT - Sr. Presidente,
para pedir a suspensão da sessão, uma vez que não tem
nenhum deputado inscrito.
O SR. APRIGIO - PODE - PARA COMUNICAÇÃO - Sr. Presidente, eu quero fazer uma comunicação sobre Segurança.
Nesses dias de férias, em que a gente estava por aí no recesso,
eu ouvi muita reclamação, principalmente da Polícia Civil. O
pessoal reclamando que a Polícia Civil, hoje, está com poucos
equipamentos para fazerem segurança.
Elas não têm sistema de rádio para comunicação, a central não
está funcionando e, portanto, eles estão, hoje, fazendo um trabalho
muito precário. Eu não estou aqui dizendo que estão fazendo, porque o governador talvez ainda não tomou pé dessa situação.
Estou pedindo para que o governador olhe direito para o
pessoal de Segurança, Polícia Militar, Polícia Civil. Realmente,
a Segurança, hoje, está muito precária. Lá em Taboão da Serra
morreu um funcionário da CET daqui de São Paulo. Há mais de
40 anos, prestava serviço em São Paulo, morando em Taboão
da Serra e, bestamente, acabou sendo assassinado, por falta de
segurança. Então, é só esse comunicado, para que o Doria cuide
e faça o que ele prometeu para a parte de Segurança.
Lembro-me muito bem de que ele falou que iria olhar
para a cidade, que iria equipar a Polícia Militar e a Polícia Civil,
valorizar a Polícia Militar e a Polícia Civil. Hoje, ainda tem pouco
tempo de governo, não sei até quando ele vai fazer essa proposta que ele prometeu, ele vai cumprir, para que os policiais
se sintam à vontade, se sintam seguros para trabalhar e para
proteger a nossa população.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE - CORONEL TELHADA - PP - Muito
obrigado, Sr. Deputado. Portanto, atendendo à solicitação do Sr.
Deputado, a sessão está suspensa até as 16 horas e 30 minutos.
Muito obrigado.
Está suspensa a sessão.
***
- Suspensa às 15 horas e 47 minutos, a sessão é reaberta
às 16 horas e 38 minutos, sob a presidência do Sr. Cauê Macris.
***
O SR. PRESIDENTE - CAUÊ MACRIS - PSDB - Ordem do Dia.
***
- Passa-se à

ORDEM DO DIA
***
O SR. PRESIDENTE - CAUÊ MACRIS - PSDB - Há sobre a
mesa requerimento do nobre deputado Frederico d'Ávila, com
número regimental de assinaturas, nos termos do Art. 35 do
Regimento Interno, para a constituição de uma comissão de
representação com a finalidade de participar da missão Pró-Soja
Brasil Estados Unidos, no período 7 a 12 de agosto de 2019, em
Chicago, Washington, Estados Unidos, sem ônus para este Poder.
Coloco em votação. Os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas
que estiverem de acordo permaneçam como se encontram.
(Pausa.) Aprovado o requerimento.
Há sobre a mesa requerimento de urgência do Projeto de
lei 741, de 2019, de autoria da nobre deputada Carla Morando,
que inclui no Calendário Turístico do Estado o evento L’Étape
Brasil by Le Tour de France, em Campos do Jordão.
Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação. Sras. Deputadas e Srs. Deputados
que estiverem de acordo permaneçam como se encontram.
Aprovado o requerimento.
Há sobre a mesa requerimento de retirada ao Projeto de
resolução nº 13, de 2016, de autoria da Mesa, com o número
regimental de assinaturas.
Em votação. Sras. Deputadas e Srs. Deputados que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado o
requerimento de retirada.
Há sobre a mesa requerimento de retirada ao Projeto de
resolução nº 18, de 2016, de autoria da Mesa, com o número
regimental de assinaturas.
Em votação. Sras. Deputadas e Srs. Deputados que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado o
requerimento de retirada.
Sras. Deputadas, Srs. Deputados, nos termos do Art. 100,
inciso I do Regimento Interno, convoco V. Exas. para uma sessão
extraordinária, a realizar-se hoje, dez minutos após o término
da presente sessão ou às 19 horas, caso a sessão não atinja o
seu tempo limite, com a finalidade de ser apreciada a seguinte
Ordem do Dia:
Item nº 1, Projeto de lei nº 697, de 2018, de autoria do
Sr. Governador, que dispõe e altera a Lei 14.626, de 29 de
novembro de 2011, que institui o cadastro técnico estadual
de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras dos
recursos ambientais.
Item nº 2, PLC nº 30, de 2018, do Sr. Governador, que dispõe sobre a alteração da nomenclatura do Centro Paula Souza.
O SR. HENI OZI CUKIER - NOVO - Queria pedir o levantamento da sessão.
O SR. PRESIDENTE - CAUÊ MACRIS - PSDB - É regimental o
pedido de Vossa Excelência.
Antes, porém, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, nos termos
no disposto no Art. 18, inciso III, alínea “d”, combinado com o
Art. 68, ambos do Regimento Interno, convoco reunião conjunta
das comissões de Constituição, Justiça e Redação; e Atividades
Econômicas, a realizar-se hoje, às 16 horas e 50 minutos, no
Salão Nobre da Presidência, com a finalidade de apreciar o
Projeto de lei nº 741, de 2019.
Convocação. Sras. Deputadas, Srs. Deputados, nos termos no
disposto no Art. 18, inciso III, alínea “d”, combinado com o Art.
68, ambos do Regimento Interno, convoco reunião conjunta das
comissões de Constituição, Justiça e Redação; Saúde; e Finanças,
Orçamento e Planejamento, a realizar-se hoje, um minuto após o
término da reunião anterior, no Salão Nobre da Presidência, com
a finalidade de apreciar o Projeto de lei 511, de 2017.
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Convocação. 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 Constituição, Justiça e Redação; e Defesa dos
Direitos da Pessoa Humana, a realizar-se hoje, um minuto após
o término da reunião anterior, no Salão Nobre da Presidência,
com a finalidade de apreciar o Projeto de lei nº 226, de 2017.
Vou convocar novamente uma segunda reunião para caso
essas três reuniões não deem quórum.
Convocação. Sras. Deputadas, Srs. Deputados, nos termos
no disposto no Art. 18, inciso III, alínea “d”, combinado com o
Art. 68, ambos do Regimento Interno, convoco reunião conjunta
das comissões de Constituição, Justiça e Redação; e Atividades
Econômicas, a realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos, no
Salão Nobre da Presidência, com a finalidade de apreciar o
Projeto de lei 741, de 2019.
Convocação. Sras. Deputadas, Srs. Deputados, nos termos no
disposto no Art. 18, inciso III, alínea “d”, combinado com o Art.
68, ambos do Regimento Interno, convoco reunião conjunta das
comissões de Constituição, Justiça e Redação; Saúde; e Finanças,
Orçamento e Planejamento, a realizar-se hoje, um minuto após o
término da reunião anterior, no Salão Nobre da Presidência, com
a finalidade de apreciar o Projeto de lei 511, de 2017.
Convocação. Sras. Deputadas, Srs. Deputados, nos termos
no disposto no Art. 18, inciso III, alínea “d”, combinado com o
Art. 68, ambos do Regimento Interno, convoco reunião conjunta
das comissões de Constituição, Justiça e Redação; e Defesa dos
Direitos da Pessoa Humana, a realizar-se hoje, um minuto após
o término da reunião anterior, no Salão Nobre da Presidência,
com a finalidade de apreciar o Projeto de lei nº 226, de 2017.
Sras. Deputadas, Srs. Deputados, havendo acordo de lideranças, esta Presidência, antes de dar por levantados os trabalhos,
convoca V. Exas. para a sessão ordinária de amanhã, à hora
regimental, com a mesma Ordem do Dia de hoje, lembrando-os
ainda da sessão extraordinária a realizar-se, hoje, às 19 horas.
Está levantada a sessão.
***
- Levanta-se a sessão às 16 horas e 45 minutos.
***

6 DE AGOSTO DE 2019
30ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
Presidência: CAUÊ MACRIS

RESUMO
ORDEM DO DIA
1 - PRESIDENTE CAUÊ MACRIS
Abre a sessão. Encerra a discussão, coloca em votação
e declara aprovado o PLC 30/18, salvo emendas. Coloca
em votação e declara rejeitadas as emendas de nº 1 a 17,
englobadamente.
2 - CARLOS GIANNAZI
Declara voto favorável às emendas de nº 6, 7 e 8 ao PLC
30/18.
3 - TEONILIO BARBA LULA
Declara voto favorável às emendas apresentadas pela
bancada do PT ao PLC 30/18.
4 - PRESIDENTE CAUÊ MACRIS
Registra as manifestações. Encerra a discussão, coloca em
votação e declara aprovado o PL 697/18. Encerra a sessão.
***
- Abre a sessão o Sr. Cauê Macris.
***
- Passa-se à

ORDEM DO DIA
***
O SR. PRESIDENTE - CAUÊ MACRIS - PSDB - Presente o
número regimental de Sras. Deputadas e Srs. Deputados, sob a
proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Esta Presidência dispensa a leitura da Ata da sessão anterior.
Ordem do Dia.
Item número 1. Projeto de lei Complementar nº 30, de
2018, de autoria do Sr. Governador. Altera a Lei Complementar
nº 1.044, de 2008, que institui o Plano de Carreiras, de Empregos Públicos e Sistema Retribuitório dos servidores do Centro
Estadual de Educação Tecnológica "Paula Souza". Com 17
emendas. (Artigo 26 da Constituição do Estado).
Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação o projeto, salvo emendas. As Sras.
Deputadas e os Srs. Deputados que estiverem de acordo queiram conservar-se como se encontram. Aprovado.
Em votação, as emendas de número 1 a 17, englobadamente. As Sras. Deputadas e os Srs. Deputados que forem
contrários queiram conservar-se como se encontram. Rejeitadas.
O SR. CARLOS GIANNAZI - PSOL - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE - CAUÊ MACRIS - PSDB - Pela ordem,
nobre deputado Carlos Giannazi.
O SR. CARLOS GIANNAZI - PSOL - Quero declarar o meu
voto favorável às emendas número 6, 7 e 8. Emendas que eu
apresentei.
O SR. PRESIDENTE - CAUÊ MACRIS - PSDB - Está registrado
o voto favorável de Vossa Excelência. Pela ordem, o deputado
Barba.
SR. TEONILIO BARBA LULA - PT - Também para declarar
o voto favorável às emendas apresentadas pelo Partido dos
Trabalhadores.
O SR. PRESIDENTE - CAUÊ MACRIS - PSDB - Está registrado
o voto de Vossa Excelência.
Item número 2. Projeto de lei nº 697, de 2018, de autoria
do Sr. Governador. Altera a Lei nº 14.626, de 29 de novembro
de 2011, que institui o Cadastro Técnico Estadual de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais. (Artigo 26 da Constituição do Estado).
Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação o projeto. As Sras. Deputadas e os
Srs. Deputados que estiverem de acordo queiram conservar-se
como se encontram. Aprovado.
Esgotado o objeto da presente sessão, está encerrada a
sessão.
Boa noite a todos.
***
- Encerra-se a sessão às 19 horas e 07 minutos.
***

7 DE AGOSTO DE 2019
76ª SESSÃO ORDINÁRIA
Presidência: CORONEL TELHADA, CARLOS GIANNAZI,
CASTELLO BRANCO, DOUGLAS GARCIA
e CAUÊ MACRIS
Secretaria: ROBERTO MORAIS

RESUMO
PEQUENO EXPEDIENTE
1 - CORONEL TELHADA
Assume a Presidência e abre a sessão. Anuncia a presença
do vereador Marquinho do Grêmio, de Cesário Lange.
2 - ROBERTO MORAIS
Menciona seu pronunciamento de ontem a respeito da
entrega de viaturas da polícia para Piracicaba. Destaca
importância da criação do Baep nesta cidade. Informa
que ocorrerá amanhã a entrega oficial do documento,

com a presença do vice-governador Rodrigo Garcia. Cita a
necessidade da liberação de emendas para os municípios,
que assim como o País, passam por uma situação difícil
na economia. Comemora a aprovação da reforma da
Previdência, ontem, na Câmara dos Deputados. Esclarece
que esta aprovação pode alavancar investimentos no País.
Diz esperar que seja votada também a reforma tributária.
Cumprimenta o Congresso Nacional pela aprovação da
reforma, que considera como um sonho daqueles que
pensam no desenvolvimento do País.
3 - CONTE LOPES
Comenta toda a prévia preparação de Adélio Bispo, antes
de atacar o então candidato à Presidência Jair Bolsonaro.
Afirma que, em todos os seus anos na Polícia Militar, nunca
viu algum criminoso ser considerado inimputável, o que
Adélio Bispo conseguiu em seis meses. Discorre sobre
seu conceito de pessoas que deveriam ser consideradas
inimputáveis. Comenta a declaração de Adélio de que
foi Deus quem mandou matar Jair Bolsonaro. Cita o caso
do maníaco do parque, que não foi considerado como
inimputável.
4 - PRESIDENTE CORONEL TELHADA
Convoca os Srs. Deputados para uma sessão extraordinária,
a realizar-se hoje, dez minutos após o término desta sessão.
5 - MÁRCIA LULA LIA
Demonstra sua preocupação com a decisão da Justiça,
proferida hoje, de transferência do ex-presidente Lula para
o presídio de Tremembé. Afirma que a defesa de Lula é
contrária a esta transferência. Considera que esta mudança
pode significar a morte do ex-presidente. Ressalta que não
pode aceitar que o ex-presidente seja transferido para
uma cela coletiva, ferindo os direitos de presidente da
República. Discorre sobre a crise entre o Brasil e o Paraguai
em torno de Itaipu, envolvendo o Governo Bolsonaro.
Esclarece que a crise se dá em razão da compra de energia
excedente de Itaipu, o que é proibido pelo acordo bilateral,
podendo levar ao impeachment do presidente do Paraguai.
Lembra os 13 anos da promulgação da Lei Maria da Penha.
6 - CARLOS GIANNAZI
Assume a Presidência.
7 - CORONEL TELHADA
Menciona sua participação, ontem em Vinhedo, em
simpósio de guardas municipais. Cita a presença de
diversas autoridades e de mais de 141 representações de
diversos estados. Parabeniza os guardas municipais pelo
trabalho. Exibe foto de ocorrência no Rio de Janeiro, com
armamentos apreendidos. Destaca a presença de munição
para canhão, metralhadoras e fuzis. Lamenta a saída do
presídio de 2000 criminosos no Dia dos Pais. Ressalta a
necessidade de alteração da legislação brasileira. Discorre
sobre projeto de sua autoria, há três anos em tramitação
nesta Casa, para proibir o uso, a posse, fabricação e a
utilização de linhas de cerol. Comenta caso de dois jovens
que amputaram suas pernas em razão da linha de cerol.
Pede apoio dos líderes para que o mesmo seja colocado
em votação.
8 - PROFESSORA BEBEL LULA
Concorda com o pronunciamento da deputada Márcia
Lula Lia, referente à transferência de Lula para presídio em
São Paulo. Diz ser este um desrespeito ao ex-presidente,
que não é um preso comum. Informa que o advogado de
Lula está agindo para reverter esta situação arbitrária.
Lembra o aniversário da Lei Maria da Penha, que apresenta
medidas preventivas para que as mulheres não sejam
vítimas de tanta violência. Critica as apostilas, de escolas
da rede pública, nas quais aparecem ações do Governo
Doria. Repudia o novo procedimento da Secretaria da
Educação, para que os professores sejam vigiados em
salas de aula pelos coordenadores pedagógicos. Considera
este procedimento como um ataque frontal à liberdade de
cátedra.
9 - CORONEL TELHADA
Assume a Presidência.
10 - CARLOS GIANNAZI
Faz coro ao pronunciamento da deputada Professora
Bebel Lula a respeito do novo procedimento da Secretaria
da Educação. Lamenta a aprovação, ontem, na Câmara
dos Deputados, da reforma da Previdência. Considera a
aprovação como um atentado ao direito à aposentadoria
do povo brasileiro. Lista as mudanças aprovadas com
a reforma. Afirma que as mulheres serão as mais
prejudicadas com esta reforma, que considera como a
destruição da Previdência Social. Destaca que o projeto
ainda não foi aprovado no Senado Federal.
11 - THIAGO AURICCHIO
Agradece o governador João Doria pela liberação de oito
milhões de reais para a construção do Atende Fácil Saúde
em São Caetano do Sul. Diz ser este um pleito antigo da
cidade. Cita o início da descentralização da farmácia de
alto custo na região do Grande ABC. Agradece o apoio
do deputado Carlão Pignatari. Ressalta que as escolas da
cidade serão contempladas com o programa Escola Mais
Bonita. Informa que a instalação do Baep trará mais 300
homens no policiamento da região. Comenta o anúncio,
pelo Governo do Estado, de que a linha 18 do ABC será
BRT, a modernização dos trens da linha 10 e a criação da
linha 20 do metrô, fazendo a ligação de São Bernardo com
a Lapa. Discorre sobre a autorização do empréstimo de 300
milhões de reais para a construção de "piscinão" no ABC.
12 - LETICIA AGUIAR
Para comunicação, comenta a transferência do
ex-presidente Lula para presídio em Tremembé. Discorre
sobre as precárias condições da única delegacia desta
cidade, que possui uma população de presidiários muito
grande. Ressalta que os defensores do movimento Lula
Livre passarão a frequentar os arredores do presídio.
Esclarece que o curso superior fará falta para o
ex-presidente Lula, que deverá ser transferido para uma
cela comum.
13 - PRESIDENTE CORONEL TELHADA
Solicita o comportamento regimental dos presentes nas
galerias.
14 - PROFESSORA BEBEL LULA
Para comunicação, informa que a defesa de Lula está
recorrendo da decisão de transferência para o estado de
São Paulo. Concorda que aqueles que não concordam
com a prisão do ex-presidente Lula estarão presentes
em Tremembé para demonstrar seu apoio. Diz que Jair
Bolsonaro só se elegeu presidente por Lula não ter sido
candidato. Considera que Lula não é um preso comum.
15 - CARLÃO PIGNATARI
Para comunicação, considera a oportunidade de
transferência de Lula para Tremembé única, para que ele
possa trabalhar, o que disse nunca ter feito na vida.
GRANDE EXPEDIENTE
16 - CASTELLO BRANCO
Assume a Presidência.
17 - PROFESSORA BEBEL LULA
Rebate o pronunciamento do deputado Carlão Pignatari.
Defende o ex-presidente Lula. Critica a Reforma Trabalhista.
Argumenta que a corrente política majoritária deve saber
exercer o seu papel, e não atacar a minoria. Lamenta
ter sido desrespeitada em determinadas reuniões, nesta
Casa. Tece considerações favoráveis ao Plano Estadual
de Educação. Critica a presença de coordenadores
pedagógicos em sala de aula, para a fiscalização de
professores. Lamenta o posicionamento do governo federal
contra o Inpe - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
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Enaltece o valor da civilidade. Afirma que pretende alterar
voto a favor de projeto do deputado Coronel Telhada.
18 - CORONEL TELHADA
Para comunicação, agradece ao pronunciamento da
deputada Professora Bebel Lula.
19 - CORONEL TELHADA
Pela ordem, solicita o levantamento da sessão, por acordo
de lideranças.
20 - PRESIDENTE CASTELLO BRANCO
Anota o pedido.
21 - CORONEL NISHIKAWA
Para comunicação, agradece o apoio de seus pares contra
ataques por ele sofrido, a envolver inclusive familiares.
Assevera que jamais desviara-se de conduta reta.
22 - DOUGLAS GARCIA
Manifesta-se a favor da transferência do ex-presidente
Lula para o presídio de Tremembé. Critica políticas da
esquerda a favor de Cuba e da Venezuela. Defende a
cassação de membros que participaram do Foro de São
Paulo. Estabelece relação entre as condições econômica e
social do país a governos petistas. Rebate pronunciamento
da deputada Professora Bebel Lula, a respeito da liberdade
de cátedra. Assevera que tal direito não se confunde com a
liberdade de expressão.
23 - LUIZ FERNANDO LULA DA SILVA
Faz breve relato de sua trajetória política. Rebate o
pronunciamento do deputado Douglas Garcia. Informa
que fora vítima do parlamentar, por mentira divulgada
na Baixada Santista. Comenta decisão judicial que
determinara a transferência do ex-presidente Lula para
presídio de São Paulo. Considera uma farsa o impeachment
de Dilma Rousseff. Lamenta o congelamento, por 20
anos, de investimentos no país. Critica o presidente Jair
Bolsonaro. Argumenta que o ex-presidente Lula não
cometera crime. Aduz que não deve se calar e aceitar tal
situação. Manifesta-se contrariamente ao discurso do
governador João Doria, a respeito do tratamento que deve
ser dado ao ex-presidente Lula, em Tremembé.
24 - DOUGLAS GARCIA
Para comunicação, afirma que não é membro do MBL Movimento Brasil Livre. Rebate o discurso do deputado
Luiz Fernando Lula da Silva. Defende o presidente Jair
Bolsonaro.
25 - DOUGLAS GARCIA
Assume a Presidência.
26 - JANAINA PASCHOAL
Defende o PL 435/19, de sua autoria. Clama a seus pares
que votem favoravelmente ao projeto, em benefício
de mulheres. Comenta Resolução do Conselho Federal
de Medicina sobre o parto cesariano na rede privada.
Defende o direito à analgesia, durante o trabalho de parto.
Acrescenta que a matéria não ofende a decisão técnica,
justificada, do médico responsável. Argumenta que é
direito básico da mulher optar pelo tipo de parto. Comenta
a paralisia cerebral, ocorrência em cerca de 10% dos casos
de parto normal.
27 - ISA PENNA
Convoca a população para o que denomina resistência
democrática. Argumenta que a Operação Lava Jato fora
orquestrada, defende a separação entre os poderes.
Critica o ministro Sergio Moro por articular-se a favor
do mercado financeiro. Acrescenta que a autoridade
objetivara condenar o candidato que possivelmente
venceria as eleições presidenciais. Critica a transferência
do ex-presidente Lula para o presídio de Tremembé.
Informa que dia 08/08 deve ser realizado ato, a favor da
liberdade de Lula, no Largo do São Francisco. Critica o
presidente Jair Bolsonaro por pronunciamentos ofensivos.
Manifesta-se contra a reforma da Presidência. Defende
a construção de uma nova esquerda. Conclama a
população para manifestação a ser realizada no dia 13/08,
contra o programa "Future-se", que visa a transferir a
administração de universidades públicas para agentes
privados. Assevera que a política pretende privatizar a
Educação. Acrescenta que é dever do cidadão exercer
posição de protagonismo na política brasileira.
28 - CAMPOS MACHADO
Pelo art. 82, expressa sua oposição ao PL 435/19, da
deputada Janaina Paschoal, que concede às gestantes o
direito de optar pelo parto cesariano, em determinadas
circunstâncias. Diz que a proposta contraria as orientações
da OMS. Acusa a parlamentar de demagogia. Pede a seus
pares que votem contra o projeto.
29 - TEONILIO BARBA LULA
Pelo art. 82, critica a Polícia Militar por entrar, sem
mandado, em um evento do PSOL. Combate proposta de
alteração do Código de Processo Penal, parte do pacote
anticrime apresentado pelo ministro da Justiça, Sergio
Moro. Menciona denúncias de corrupção envolvendo o
governo federal. Presta solidariedade ao deputado Coronel
Nishikawa.
30 - PRESIDENTE CAUÊ MACRIS
Assume a Presidência.
31 - DOUGLAS GARCIA
Pelo art. 82, propõe que algumas escolas estaduais sejam
convertidas em colégios cívico-militares. Informa que tal
medida foi tomada em outros estados, com resultados
positivos, a seu ver. Ressalta que foi eleito para defender
posições conservadoras nesta Casa. Concorda com
pronunciamento do governador João Doria a respeito do
ex-presidente Lula.
32 - CARLÃO PIGNATARI
Solicita o levantamento da sessão, por acordo de
lideranças.
33 - PRESIDENTE CAUÊ MACRIS
Defere o pedido. Retifica a convocação da sessão
extraordinária, a ter início dez minutos após o término
da presente sessão. Convoca uma segunda sessão
extraordinária, a realizar-se dez minutos após o término
da sessão precedente. Convoca os Srs. Deputados para
a sessão ordinária de 08/08, à hora regimental, com
Ordem do Dia. Lembra a realização da primeira sessão
extraordinária de hoje, com início previsto para as 19
horas. Levanta a sessão.
***
- Assume a Presidência e abre a sessão, o Sr. Coronel
Telhada.
***
- Passa-se ao

PEQUENO EXPEDIENTE
***
O SR. PRESIDENTE - CORONEL TELHADA - PP - Presente
o número regimental de assinaturas de Sras. Deputadas e
Srs. Deputados, sob a proteção de Deus iniciamos os nossos
trabalhos. Esta Presidência dispensa a leitura da Ata da sessão
anterior e convida o nobre deputado Roberto Morais para ler a
resenha do Expediente.
O SR. ROBERTO MORAIS - PPS - Resenha de hoje, deputado
Telhada - Indicação da deputada Leticia Aguiar, conforme o
Regimento Interno, o Exmo. governador João Doria, que instale
outras unidades da Delegacia da Defesa da Mulher, com funcionamento 24 horas, no município de são José dos Campos.
Indicação do nobre deputado Jorge Wilson Xerife do
Consumidor, que indica ao governador do Estado, que determine aos órgãos competentes, no sentido da liberação de
R$100.000,00, para custeio de construção, reforma da UBS,
Hospital Ambulatório de Especialidades para o município de
Itaquaquecetuba. Está lido o Expediente, Sr. Presidente.

