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233/2019, de autoria do Deputado Paulo Fiorilo, que Institui o
Conselho de Mediação de Conflitos - CMC nas escolas da rede
estadual de ensino do Estado. Foi relatora a Deputada Marina
Helou com voto favorável. Concedida vista ao Deputado Gilmaci Santos. Item 13 - Projeto de lei nº 248/2019, de autoria do
Deputado Rodrigo Gambale, que Determina que todas as escolas públicas do ensino fundamental e médio do Estado apresentem aos seus alunos, ao menos uma vez no ano letivo, o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência - PROERD. Foi relator o Deputado Tenente Nascimento com voto favorável ao pl 248/2019 e à emenda nº 1, e favorável ao pl
706/2019. Concedida vista ao Deputado Heni Ozi Cukier. Item
14 - Projeto de lei nº 250/2019, de autoria do Deputado Luiz
Fernando T. Ferreira, que Determina o fornecimento, através do
Poder Executivo, de pulseiras de identificação para doentes crônicos, autistas, idosos e qualquer pessoa em situação de vulnerabilidade no Estado. Foi relator o Deputado Emidio de Souza
com voto favorável. Concedida vista ao Deputado Heni Ozi
Cukier. Item 15 - Projeto de lei nº 251/2019, de autoria do
Deputado Sargento Neri, que Institui o sigilo de dados de vítimas, testemunhas e policiais. Foi relatora a Deputada Janaina
Paschoal com voto contrário. O Deputado Thiago Auricchio
apresentou voto em separado, favorável ao projeto na forma do
substitutivo. Concedida vista ao Deputado Roque Barbiere. Item
16 - Projeto de lei nº 313/2019, de autoria do Deputado Gil
Diniz, que Estabelece medidas para prevenir o uso de drogas ilícitas em universidades públicas estaduais. Foi relator o Deputado Emidio de Souza com voto contrário. O Deputado Tenente
Nascimento apresentou voto em separado, favorável. Concedida vista conjunta ao Deputado Emidio de Souza e a Deputada
Janaina Paschoal. Item 17 - Projeto de lei nº 505/2019, de autoria do Deputado Coronel Nishikawa, que Obriga as escolas
estaduais, municipais e particulares estabelecidas no Estado a
adotar políticas de prevenção de acidentes e de combate ao
fogo através de treinamento adequado de seus funcionários e
alunos. Foi relator o Deputado Tenente Nascimento com voto
favorável. Concedida vista ao Deputado Gilmaci Santos. Item 18
- Projeto de lei nº 517/2019, de autoria do Deputado Major
Mecca, que Denomina como veteranos os integrantes das polícias estaduais, quando da passagem à inatividade. Foi relator o
Deputado Tenente Nascimento com voto favorável aos pl
517/2019 e pl 587/2019. Concedida vista conjunta ao Deputado
Gilmaci Santos e ao Deputado Rafa Zimbaldi. Item 19 - Projeto
de lei nº 522/2019, de autoria do Deputado Agente Federal
Danilo Balas, que Dá nova redação ao artigo 9º da Lei nº
13.296, de 23 de dezembro de 2008, que estabelece o tratamento tributário do Imposto sobre Propriedade de Veículos
Automotores - IPVA. Foi relator o Deputado Tenente Nascimento com voto favorável. Concedida vista conjunta ao Deputado
Heni Ozi Cukier e ao Deputado Tenente Nascimento. Item 20 Projeto de lei nº 535/2019, de autoria da Deputada Carla
Morando, que Obriga as empresas de locação a fazerem emplacamento de seus automóveis no Estado. Foi relator o Deputado
Daniel Soares com voto favorável ao projeto e contrário à
emenda nº 1. Concedida vista ao Deputado Thiago Auricchio.
Item 21 - Projeto de lei nº 539/2019, de autoria do Deputado
Carlos Cezar, que Obriga os clubes, academias, ginásios desportivos e alojamentos de atletas no Estado a adotar planos de
prevenção e combate a incêndio. Foi relator o Deputado Tenente Nascimento com voto favorável. Concedida vista conjunta ao
Deputado Gilmaci Santos e ao Deputado Rafa Zimbaldi. Item 22
- Projeto de lei nº 540/2019, de autoria do Deputado Rodrigo
Gambale, que Institui a "Semana Cultural Interescolar" nas
escolas de ensino fundamental e médio do Estado. Foi relator o
Deputado Daniel Soares com voto contrário. Concedida vista ao
Deputado Tenente Nascimento. Item 23 - Projeto de lei nº
542/2019, de autoria do Deputado Rodrigo Gambale, que Autoriza o Poder Executivo a implantar uma unidade do Poupatempo em Ferraz de Vasconcelos. Foi relator o Deputado Tenente
Nascimento com voto favorável. Concedida vista conjunta ao
Deputado Roque Barbiere e ao Deputado Tenente Nascimento.
Item 24 - Projeto de lei nº 543/2019, de autoria do Deputado
Rodrigo Gambale, que Autoriza o Poder Executivo a implantar
uma unidade do Poupatempo em Itaquaquecetuba. Foi relatora
a Deputada Janaina Paschoal com voto favorável. Concedida
vista ao Deputado Roque Barbiere. Item 25 - Projeto de lei nº
544/2019, de autoria do Deputado Gil Diniz, que Inclui no
Calendário Oficial do Estado o Dia das Mães e o Dia dos Pais.
Foi relator o Deputado Thiago Auricchio com voto favorável.
Concedida vista conjunta ao Deputado Emidio de Souza e ao
Deputado Tenente Nascimento. Item 26 - Projeto de lei nº
560/2019, de autoria do Deputado Cezar, que Autoriza o Poder
Executivo a criar o Programa de Orientação Profissional Especial - POPE, voltado aos jovens em situação de vulnerabilidade
social. Foi relatora a Deputada Marta Costa com voto favorável.
Concedida vista ao Deputado Roque Barbiere. Item 27 - Projeto
de lei nº 561/2019, de autoria do Deputado Altair Moraes, que
Obriga as concessionárias de telefonia fixa e celular a cancelarem a multa de fidelidade quando o usuário comprovar que perdeu o vínculo empregatício após a adesão ao contrato. Foi relator o Deputado Thiago Auricchio com voto favorável. Concedida
vista ao Deputado Thiago Auricchio. Item 28 - Projeto de lei nº
564/2019, de autoria do Deputado Adalberto Freitas, que Torna
obrigatória a presença de intérpretes ou tradutores de Libras
nos órgãos e entidades da administração pública direta, indireta, fundacional e nas empresas concessionárias de serviços
públicos do Estado. Foi relatora a Deputada Janaina Paschoal
com voto favorável. Concedida vista ao Deputado Heni Ozi
Cukier. Item 29 - Projeto de lei nº 566/2019, de autoria do
Deputado Altair Moraes, que Veda o uso de aparelhos de telefonia celular, máquinas fotográficas, filmadoras e congêneres no
interior dos templos religiosos. Foi relatora a Deputada Janaina
Paschoal com voto favorável. Concedida vista ao Deputado
Tenente Nascimento. Item 30 - Projeto de lei nº 567/2019, de
autoria do Deputado Ed Thomas, que Assegura a realização do
exame que detecta a trombofilia a toda mulher em idade fértil,
no âmbito do Estado. Foi relator o Deputado Daniel Soares com
voto favorável. Aprovado como parecer o voto do relator. Item
31 - Projeto de lei nº 568/2019, de autoria do Deputado Thiago
Auricchio, que Institui a Campanha Fevereiro Laranja. Foi relator
o Deputado Carlos Cezar com voto favorável. Aprovado como
parecer o voto do relator e registrado o voto contrário do Deputado Heni Ozi Cukier. Item 32 - Projeto de lei nº 577/2019, de
autoria do Deputado Marcio Nakashima, que Altera a Lei nº
13.296, de 23 de dezembro de 2008, que estabelece o tratamento tributário do Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores - IPVA, promovendo a alteração das datas para o
seu pagamento. Foi relator o Deputado Heni Ozi Cukier com
voto favorável. Concedida vista ao Deputado Gilmaci Santos.
Item 33 - Projeto de lei nº 584/2019, de autoria do Deputado
André do Prado, que Institui a Campanha Abril Marrom. Foi
relator o Deputado Heni Ozi Cukier com voto contrário. Concedida vista conjunta ao Deputado Gilmaci Santos e ao Deputado
Tenente Nascimento. Item 34 - Projeto de lei nº 611/2019, de
autoria da Deputada Dra. Damaris Moura, que Inclui no Calendário Turístico do Estado o Tatuí Classic Car, naquele Município.
Foi relator o Deputado Emidio de Souza com voto favorável.
Aprovado como parecer o voto do relator. Item 35 - Projeto de
lei nº 614/2019, de autoria do Deputado Barros Munhoz, que
Disciplina o contato por empresas de telefonia móvel ou fixa
para oferta de produtos, serviços, cobrança e campanhas por
meio de telemarketing. Aprovada a Cota. Item 36 - Projeto de
lei nº 615/2019, de autoria do Deputado Frederico d'Avila, que
Altera a Lei nº 11.221, de 24 de julho de 2002, que dispõe sobre
a pesca em águas superficiais de domínio do Estado e a Lei nº
15.266, de 26 de dezembro de 2013, que dispõe sobre o tratamento tributário relativo às taxas no âmbito do Poder Executivo
Estadual. Foi relator o Deputado Daniel Soares com voto favorável. Concedida vista conjunta ao Deputado Emidio de Souza e
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ao Deputado Gilmaci Santos. Item 37 - Projeto de lei nº
617/2019, de autoria do Deputado Caio França, que Cria o Centro de Recuperação e Profissionalização dos Moradores de Rua
Dependentes Químicos. Foi relator o Deputado Daniel Soares
com voto favorável. Concedida vista conjunta ao Deputado Gilmaci Santos e ao Deputado Rafa Zimbaldi. Item 38 - Projeto de
lei nº 618/2019, de autoria do Deputado Frederico d'Avila, que
Altera a Lei nº 7.576, de 27 de novembro de 1991, que cria o
Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana CONDEPE e dá providências correlatas. Foi relator o Deputado
Gilmaci Santos com voto contrário ao projeto e contrário aos
substitutivos nº 1 e 2. Concedida vista ao Deputado Tenente
Nascimento. Item 39 - Projeto de lei nº 621/2019, de autoria do
Deputado Paulo Fiorilo, que Autoriza o Poder Executivo a incluir
a carne de peixe e seus derivados no cardápio da alimentação
escolar da rede pública estadual de ensino. Foi relatora a Deputada Marta Costa com voto favorável. Concedida vista conjunta
ao Deputado Emidio de Souza e ao Deputado Roque Barbiere.
Item 40 - Projeto de lei nº 626/2019, de autoria do Deputado
Jorge Caruso, que Dá nova redação ao artigo 1º da Lei nº
13.226, de 7 de outubro de 2008, que institui no âmbito do
Estado de São Paulo o Cadastro para o Bloqueio do Recebimento de Ligações de Telemarketing. Foi relator o Deputado Tenente
Nascimento com voto favorável ao projeto na forma do substitutivo. Concedida vista conjunta ao Deputado Emidio de Souza
e a Deputada Marta Costa. Item 41 - Projeto de lei nº 627/2019,
de autoria do Deputado Rafa Zimbaldi, que Torna obrigatória a
divulgação da Lei do Minuto Seguinte na rede de saúde pública.
Foi relatora a Deputada Janaina Paschoal com voto favorável.
Aprovado como parecer o voto da relatora. Item 42 - Projeto de
lei nº 628/2019, de autoria do Deputado Ataide Teruel, que Institui o Programa de Assistência Social e Psicossocial aos envolvidos em acidentes de trânsito com motocicletas. Foi relator o
Deputado Thiago Auricchio com voto favorável. Aprovado como
parecer o voto do relator. Para a deliberação dos itens 43 e 44,
o Deputado Mauro Bragato passou a presidência à vice, Deputada Marina Helou. Item 43 - Projeto de lei nº 716/2019, de
autoria do Deputado Mauro Bragato, que Denomina "Prof.
Geraldo Teizen" o trevo de acesso do bairro Duas Barras, situado no km 638 da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros SP 294, em Junqueirópolis. Foi relatora a Deputada Marta Costa
com voto favorável ao projeto na forma do substitutivo. Aprovado como parecer o voto da relatora. Item 44 - Projeto de lei nº
717/2019, de autoria do Deputado Mauro Bragato, que Denomina "Prof. André Luengo Lopes" o trevo de acesso ao Município de Junqueirópolis, situado no km 637 da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros - SP 294, naquele Município. Foi
relatora a Deputada Marta Costa com voto favorável ao projeto
na forma do substitutivo. Aprovado como parecer o voto da
relatora. Devolvida a presidência ao Deputado Mauro Bragato.
Item 45 - Requerimento de autoria do Deputado Emídio de
Souza solicitando a realização de uma AUDIÊNCIA PÚBLICA
com o intuito de debater a constitucionalidade e a legalidade
do Projeto de Lei Complementar nº 31, de 2019. Concedida
vista conjunta aos Deputados Heni Ozi Cukier e Thiago Auricchio. Encerrada a pauta de deliberações, o Senhor Presidente
fez a leitura, para ciência dos membros da Comissão, do Item
46 - Memorando nº 0062/2019 da Ouvidoria da ALESP encaminhando solicitação do cidadão Sr. Fernando Gonçalves, solicitando esclarecimentos acerca da utilização de decreto regulamentar pelo chefe do Poder Executivo. Nada mais havendo a
tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião, que foi
gravada pelo Serviço de Audiofonia e cuja ata eu, João Victor
Barison de Oliveira, Analista Legislativo, lavrei e assino após sua
Excelência. Aprovada em reunião de 28/08/2019.
Deputado Mauro Bragato
Presidente
João Victor Barison de Oliveira
Secretário

CPI - TÁXI AÉREO
ATA DA SEGUNDA REUNIÃO DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO CONSTITUÍDA COM A FINALIDADE
DE INVESTIGAR IRREGULARIDADES NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE TÁXI AÉREO POR PARTE DE EMPRESAS QUE
ATUAM NO ESTADO DIANTE DO GRANDE NÚMERO DE
ACIDENTES NESTA ATIVIDADE NOS ÚLTIMOS DOIS ANOS.
Aos vinte e um dias do mês de agosto de dois mil e
dezenove, às quinze horas e trinta minutos, no Plenário D.
Pedro I da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo,
realizou-se a Segunda Reunião da Comissão Parlamentar de
Inquérito criada pelo Ato 33/2019, do Presidente da Assembleia, mediante Requerimento nº 285/2019, com a finalidade
de investigar irregularidades na prestação de serviços de táxi
aéreo por parte de empresas que atuam no Estado diante do
grande número de acidentes nesta atividade nos últimos dois
anos, sob a presidência do Deputado Delegado Olim. Presentes os Senhores Deputados Rodrigo Gambale, Dr. Jorge Do
Carmo, Rogério Nogueira, Delegado Olim, Marcio Nakashima
(membros efetivos) e o Senhor Deputado Castello Branco
(membro substituto). Ausente, por motivo justificado, o Senhor
Deputado Alex de Madureira. Ausentes os Senhores Deputados
Marcos Zerbini, Jorge Caruso e Sebastião Santos. Havendo
número regimental, o Senhor Presidente declarou aberta a
reunião. Dispensada da leitura, a ata da reunião anterior foi
aprovada. O Presidente informou que a reunião foi convocada
com a finalidade de proceder à oitiva do Senhor Raul Marinho,
Assessor Técnico da Associação Brasileira de Aviação Geral
– ABAG, a fim de realizar uma exposição do panorama atual
da operação das empresas de Taxi Aéreo. O Senhor Marinho
fez uma explanação dos aspectos operacionais do taxi aéreo
clandestino, conhecido como “taca”, e sobre a dificuldade de
fiscalização dessa atividade. Disse que os operadores colocam
a questão econômica à frente da segurança, razão pela qual
a Agência Nacional de Aviação Civil criou o aplicativo “voe
seguro”, para que os usuários se certifiquem de que o taxi
aéreo que estão contratando não é irregular. Informou que
atualmente há a figura do “taqueiro profissional”, que são
pilotos que não têm as horas de voo exigidas para trabalhar em
empresas aéreas e passam a atuar no taca para cumprir essa
exigência legal. Muitas vezes esses pilotos criam maus hábitos,
flexibilizando as regras. Acredita que a ANAC deveria investir
mais no processo de formação desses pilotos. Informou que os
usuários correm sérios riscos, pois, além do taca, existe também
o “maca”, que é a manutenção aérea clandestina, muitas vezes
utilizando peças não originais ou destinadas à manutenção de
automóveis. O Senhor Marinho disse que 70% dos voos de taxi
aéreo no Brasil são irregulares. O Presidente passou a palavra
aos membros presentes. Pela ordem, o Deputado Rodrigo
Gambale questionou sobre os custos da burocracia para operar
de forma legal e foi informado que há muita morosidade no
processo de certificação da empresa de taxi aéreo, uma vez
que a ANAC direcionou seus recursos para grandes empresas
e deixou a aviação geral de lado. A respeito da estimativa de
70% de irregularidades nos voos de taxi aéreo, o Deputado
Rodrigo Gambala perguntou se as aeronaves não são obrigadas
a manter uma lista com os nomes dos passageiros. O Senhor
Marinho esclareceu que há a obrigação de portar a lista, mas
não é necessário informar os nomes para registrar os planos
de voo. Devido às dificuldades de fiscalização, a ANAC tem
investido bastante em inteligência para maximizar a eficiência
das inspeções de rampa, que funcionam como uma “blitz”.
Quando se trata de artistas e cantores, que têm uma agenda
pública é muito mais fácil fiscalizar e quando eles são pegos,
há um forte apelo na mídia. Citou como medidas importantes
para diminuir os taqueiros e facilitar a abertura de pequenas
empresas de taxi aéreo: 1- investir na inteligência; 2- facilitar a
gestão regulatória na ANAC; 3- investir em informação no processo de formação do piloto. O Deputado Dr. Jorge do Carmo

manifestou sua preocupação, porque parece mais atrativo ser
taqueiro do que procurar a regularização. O Deputado Castello
Branco ressaltou a importância dos trabalhos da CPI, alertando
para as estatísticas. Os acidentes são recorrentes e a população
não tem noção que as aeronaves não tem manutenção, o piloto
não é piloto. Afirmou que a cada 2 dias cai uma aeronave
no Estado de São Paulo. Disse que é necessário endurecer a
legislação e a fiscalização. O Presidente disse que é preciso
aumentar o valor das multas, valores esses que devem arder no
bolso das operadoras irregulares. Nada mais havendo a tratar, o
Senhor Presidente deu por encerrada a reunião, que foi gravada
pelo Serviço de Audiofonia e a correspondente transcrição, tão
logo seja concluída, fará parte desta ata que eu, Fátima M. B.
Dinardi, Analista Legislativo, lavrei e assino após sua Excelência.
Aprovada em reunião de 28/08/2019.
Deputado Delegado Olim
Presidente
Fátima M. B. Dinardi
Secretário

Debates
20 DE AGOSTO DE 2019
85ª SESSÃO ORDINÁRIA
Presidência: GILMACI SANTOS e CAUÊ MACRIS
Secretaria: CORONEL TELHADA

RESUMO
PEQUENO EXPEDIENTE
1 - GILMACI SANTOS
Assume a Presidência e abre a sessão.
2 - DR. JORGE LULA DO CARMO
Relata visitas a Franco da Rocha, para discutir a destinação
de verbas para a área de Saúde; Caieiras, onde debateu
as necessidades de políticas públicas do município, com
ênfase para o trânsito nas rodovias da região; e Embu
Guaçu, tendo tratado da possibilidade de instituir o
Programa de Apoio Técnico aos Municípios na cidade.
3 - PRESIDENTE GILMACI SANTOS
Anuncia a visita dos guias de turismo associados ao
Sindegtur-SP.
4 - CASTELLO BRANCO
Felicita-se por solenidade, nesta Casa, em homenagem
ao coronel Ozires Silva. Mostra imagens de cerimônia de
comemoração dos 50 anos da Embraer. Discorre acerca
do histórico da empresa e dos seus compromissos com a
inovação tecnológica na área de aviação.
5 - CORONEL TELHADA
Parabeniza, por seu aniversário, as cidades de Tambaú,
Rincão e São Bernardo do Campo, tendo saudado o
prefeito desta última, Orlando Morando, pelo trabalho
realizado no município. Relata ação da polícia, com morte
do criminoso, em assalto a ônibus no Rio de Janeiro. Fala
sobre apoio do governador Wilson Witzel e da população à
atuação das forças de segurança na região.
6 - MAJOR MECCA
Afirma compromisso político com os direitos dos cidadãos.
Tece comentários sobre evento realizado ontem, nesta
Casa, acerca do suicídio na Polícia Militar. Discorre a
respeito do tema, com ênfase na prevenção das mortes e
atenção à saúde desses servidores. Declara apoio à PEC
2/18.
7 - PRESIDENTE GILMACI SANTOS
Anuncia a visita do deputado de Illinois, Estados Unidos, Sr.
André Thatedi.
8 - CASTELLO BRANCO
Para comunicação, saúda o deputado Major Mecca pela
iniciativa de debate do tema do suicídio entre policiais.
Relata experiências pessoais nessa esfera.
9 - LECI BRANDÃO
Comenta visita do deputado estadunidense. Anuncia
apoio à PEC 2/18. Fala acerca da importância do diálogo
pacífico entre parlamentares, com união e respeito. Faz
agradecimento por apoio pessoal recebido dos deputados
desta Casa.
10 - CORONEL TELHADA
Para comunicação, declara apoio à PEC 2/18.
11 - CARLA MORANDO
Discorre a respeito da história de São Bernardo do Campo.
Frisa o recente desenvolvimento econômico do município,
com resgate dos equívocos, segundo ela, da última gestão.
Anuncia a entrega de um piscinão na região, para combate
às enchentes.
12 - CARLA MORANDO
Para comunicação, enumera políticas das áreas de Saúde e
Educação na cidade de São Bernado do Campo.
13 - PAULO LULA FIORILO
Anuncia apoio à PEC 2/18. Indica que a apreciação da
proposição depende de decisão do presidente desta Casa.
Lê e comenta trecho de reportagem acerca da prisão de
lideranças do Movimento dos Trabalhadores sem Teto.
Critica a criminalização dos movimentos sociais. Relata
ações do PT para apoio à promoção do acolhimento de
pessoas em situação de rua e ampliação das iniciativas de
moradia popular.
14 - PRESIDENTE GILMACI SANTOS
Anuncia visita.
15 - CONTE LOPES
Declara apoio à PEC 2/18. Defende a celeridade na
apreciação da proposição. Tece comentários sobre a
relevância da Polícia Militar. Defende a valorização dos
servidores dessa corporação.
16 - CORONEL NISHIKAWA
Parabeniza São Bernardo do Campo por seu aniversário.
Faz apelo para que a PEC 2/18 seja colocada em pauta
com brevidade e prioridade. Afirma seu compromisso
com a valorização das forças de segurança. Faz eco ao
pronunciamento do deputado Major Mecca a respeito do
suicídio entre policiais. Faz comentários sobre sua postura
em relação à atuação do governador João Doria.
17 - GIL DINIZ
Afirma apoio à PEC 2/18. Fala sobre debate, na Comissão
de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana desta Casa,
acerca da atuação de Wilson Witzel e das forças de
segurança do Rio de Janeiro, cuja postura defende. Critica
abordagem da mídia brasileira a respeito de ocorrências
policiais. Parabeniza a Rota por recente operação em Santo
André. Assinala que, a seu ver, a população brasileira apoia
ações policiais com morte de criminosos.
GRANDE EXPEDIENTE
18 - ADRIANA BORGO
Expressa seu apoio à PEC 2/18. Tece críticas ao comando
das Polícias Militar e Civil, por, a seu ver, não dar a devida
atenção às dificuldades enfrentadas pela tropa e agir
unicamente em defesa dos interesses do Executivo. Propõe
que o comandante-geral da Polícia Militar seja escolhido
por meio de lista tríplice. Cobra do governador João Doria
a concessão de reajuste salarial às forças de Segurança,
conforme prometido durante a campanha eleitoral.
Parabeniza os policiais presentes nas galerias.

quinta-feira, 29 de agosto de 2019
19 - ED THOMAS
Solicita a suspensão dos trabalhos até as 16 horas e 30
minutos, por acordo de lideranças.
20 - PRESIDENTE GILMACI SANTOS
Defere o pedido e suspende a sessão às 15h37min.
21 - PRESIDENTE CAUÊ MACRIS
Assume a direção dos trabalhos e reabre a sessão às
16h31min. Convida os Srs. Deputados para reunião
conjunta das comissões de Constituição, Justiça e Redação
e Finanças, Orçamento e Planejamento, a realizar-se
hoje, às 16h45min e às 16h55min, no salão nobre da
Presidência, a fim de analisar o PR 25/19.
22 - CAMPOS MACHADO
Para questão de ordem, questiona os motivos de parecer
da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, contrário ao
PL 435/19, não ter sido anexado ao projeto.
23 - PRESIDENTE CAUÊ MACRIS
Afirma que a manifestação foi anexada ao projeto tão
logo foi recebida, tendo sido dada a devida publicidade ao
documento.
24 - CAMPOS MACHADO
Para questão de ordem, questiona a aprovação do PL
435/19. Afirma que entrará com ADIn contra a matéria.
25 - PRESIDENTE CAUÊ MACRIS
Compromete-se a verificar a questão oportunamente.
26 - CARLOS GIANNAZI
Pelo art. 82, comunica sua visita à Escola Estadual
Professora Esther Garcia, na zona sul de São Paulo.
Apresenta fotos da instituição de ensino, que considera
precarizada. Destaca que a escola aguarda reforma da
quadra desde 2013. Pede providências ao governo estadual
e à FDE.
27 - TEONILIO BARBA LULA
Pelo art. 82, cumprimenta o município de São Bernardo do
Campo por seu aniversário no dia de hoje. Elogia a gestão
do ex-prefeito Luiz Marinho na cidade. Informa que o
Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté completou 50 anos
neste domingo, em 18/08.
28 - HENI OZI CUKIER
Solicita o levantamento da sessão.
29 - PRESIDENTE CAUÊ MACRIS
Anota o pedido. Responde à questão de ordem do
deputado Campos Machado a respeito da publicação de
parecer da Defensoria Pública do Estado de São Paulo
sobre o PL 435/19. Suspende a sessão por 15 minutos
às 16h52min; reabrindo-a às 17h02min. Convoca os
Srs. Deputados para sessões extraordinárias, a serem
realizadas: a primeira dez minutos após o término desta
sessão; e a segunda dez minutos após o término da
primeira sessão extraordinária, com a Ordem do Dia que
anunciou.
30 - CAMPOS MACHADO
Pelo art. 82, critica declarações do deputado federal
Alexandre Frota sobre o ex-governador Geraldo Alckmin.
31 - GIL DINIZ
Para comunicação, informa que o deputado federal
Alexandre Frota foi expulso do PSL e agora pertence ao
PSDB.
32 - SARGENTO NERI
Pelo art. 82, defende a apreciação da PEC 2/18 e do PL
251/19, que defende o sigilo dos agentes de Segurança
Pública. Lista suas tentativas para colocar a PEC 2/18 em
pauta nesta Casa. Informa que deverá impetrar mandado
de segurança neste sentido.
33 - CARLÃO PIGNATARI
Apresenta questão de ordem a respeito do
comparecimento de secretários de estado a comissões
permanentes desta Casa.
34 - PRESIDENTE CAUÊ MACRIS
Compromete-se a responder oportunamente.
35 - GILMACI SANTOS
Para comunicação, critica o projeto de lei que institui o
Estatuto da Família do século XXI, que tramita em âmbito
federal.
36 - TEONILIO BARBA LULA
Para comunicação, questiona o deputado Carlão Pignatari
sobre o conteúdo da questão de ordem apresentada.
37 - CARLÃO PIGNATARI
Para comunicação, responde o deputado Teonilio Barba.
38 - PRESIDENTE CAUÊ MACRIS
Faz esclarecimentos sobre o tema.
39 - TEONILIO BARBA LULA
Para comunicação, reclama que alguns secretários
recusam-se a receber deputados estaduais, descumprindo
a Constituição Estadual.
40 - CARLÃO PIGNATARI
Para comunicação, enfatiza a necessidade dos secretários
de Estado receberem os deputados estaduais.
41 - CAMPOS MACHADO
Para comunicação, considera que nenhum secretário pode
deixar de comparecer a esta Casa para dar esclarecimentos
de seus atos. Propõe que o secretário que não receber os
deputados sofra sanção.
42 - LUIZ FERNANDO LULA DA SILVA
Para comunicação, saúda a população de São Bernardo do
Campo por seu aniversário. Questiona por quais razões a
Comissão de Infraestrutura não é chamada para compor
congressos de comissões.
43 - PRESIDENTE CAUÊ MACRIS
Faz esclarecimentos sobre o tema.
44 - DOUGLAS GARCIA
Para comunicação, faz críticas ao funcionamento da
Comissão de Direitos Humanos desta Casa. Informa que
entrará com representação no Conselho de Ética contra
a deputada Beth Sahão por se referir ao governador do
Rio de Janeiro como fascista. Faz críticas a projeto de lei
que tramita no Congresso Nacional sobre o Estatuto das
Famílias do Século XXI.
45 - ALTAIR MORAES
Pelo art. 82, faz críticas ao PL 3369/15, que tramita no
Congresso Nacional, e institui o Estatuto das Famílias do
Século XXI.
46 - GILMACI SANTOS
Assume a Presidência.
47 - SARGENTO NERI
Para comunicação, critica veto à projeto de lei de sua
autoria que trata da pensão às viúvas de policiais militares
mortos em serviço.
48 - DRA. DAMARIS MOURA
Pelo art. 82, discorre sobre o PL 3369/15, que tramita no
Congresso Nacional, considerando-o inconstitucional.
49 - ADALBERTO FREITAS
Para comunicação, parabeniza todos os maçons por seu
dia, comemorado hoje.
50 - MAJOR MECCA
Pelo art. 82, manifesta seu apoio à apreciação da PEC 2/18,
nesta Casa. Apresenta vídeo da Associação dos Policiais
Militares Deficientes Físicos. Discorre sobre PLC, de sua
autoria, que propõe acréscimo de 25% do salário dos
funcionários públicos aposentados por invalidez, incluindo
policiais militares.
51 - TENENTE COIMBRA
Para comunicação, comenta condenação do ex-prefeito
Fernando Haddad por caixa 2 em campanha eleitoral.
52 - TEONILIO BARBA LULA
Para comunicação, defende o ex-presidente Lula e o
ex-prefeito Fernando Haddad por considerar que ambos
sofreram perseguição judicial. Faz críticas ao governo do
presidente Jair Bolsonaro.

