terça-feira, 19 de fevereiro de 2019
Item 15: Câmara Municipal de Marília encaminha Moção
de Repúdio ao Projeto de Lei nº 9.482/2018, de autoria do
Deputado Federal Ronaldo Martins (PRB), que pretende alterar
a Lei nº 5.991/1973, a fim de autorizar supermercados e estabelecimentos similares a dispensarem medicamentos isentos de
prescrição médica. (Ofício Nº 5434)
Item 16: Vereador Ricardo Manoel de Almeida da Câmara
Municipal de Mauá encaminha solicitação ao Presidente da
Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, Senhor Deputado Edmir Chedid, para que interceda junto ao Governo do
Estado de São Paulo sobre possível 'estadualização' do Hospital
de Clínicas Doutor Radamés Nardini no Município de Mauá - SP.
(Of. GVRMA 027/2019)
Item 17: Senhora Andreia Margarete Barbosa encaminha
carta e documentos relatando a dificuldade em obter cirurgia
ortopédica e solicita a possibilidade de realizar intervenção
cirúrgica no Hospital das Clínicas da Capital de São Paulo.
Item 18: Senhora Andreia Margarete Barbosa encaminha
carta e documentos relatando dificuldade em agendar consulta
pela Central de Regulação de Oferta de Serviços da Saúde
(CROSS) e solicita agendamento de consulta médica de neurologia no Hospital das Clínicas de São Paulo.

COMISSÃO DE ASSUNTOS METROPOLITANOS
E MUNICIPAIS
COMUNICADO
COMUNICO à Senhora Deputada e aos Senhores Deputados abaixo relacionados, membros deste Órgão Técnico, a realização de uma Reunião Ordinária dia 19/02/2019, terça-feira,
às 15:00 horas, no Plenário D. Pedro I, com a finalidade de
apreciar a pauta anexa e tratar de outros assuntos de interesse
da Comissão.
Membros Efetivos
Cássio Navarro
PSDB
Evandro Losacco
PSDB
Hélio Nishimoto
PSDB
Carlos Neder
PT
Luiz Turco
PT
Edmir Chedid
DEM
João Caramez
PSB
--MDB
Marta Costa
PSD
Davi Zaia
PPS
Celso Nascimento
PSC
Paulo Correa Jr
PATRI
----Sala das Comissões, em 15/02/2019.
Deputado Paulo Correa Jr - Presidente

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

2ª Reunião Ordinária
1 - Projeto de lei 903/2016 - Deputado Rodrigo Moraes Autoriza o Poder Executivo a instituir, em caráter permanente,
no âmbito da Secretaria da Educação, a Coordenadoria de Atendimento Pedagógico Especializado, na Capital e Região Metropolitana de São Paulo. - Deputado Hélio Nishimoto - favorável
2 - 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 - D.Z., E.L., M.C.
Para deliberação:
Item 3 - Requerimento do Deputado Paulo Correa Jr. solicitando a realização de Reunião Conjunta da Comissão de
Assuntos Metropolitanos e Municipais e da Comissão de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável para que, nos termos
do item 2 do § 1º do artigo 13 da Constituição do Estado de
São Paulo, realize a oitiva das seguintes autoridades, que 1)
devem ser convocadas: a) Sr. José Eduardo Bevilacqua, Assistente Executivo da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo
(CETESB), b) Sra. Ana Cristina Pasini da Costa, da Diretoria de
Avaliação de Impacto Ambiental da Companhia Ambiental do
Estado de São Paulo (CETESB), c) e o Prefeito do Município
de Cubatão; 2) devem ser convidadas: a) o Presidente da VLI
e o Presidente da USIMINAS, para prestarem esclarecimentos
acerca da Cava Subaquática instalada no Município de Cubatão
(vista: EL).
Item 4 - Requerimento do Deputado Edmir Chedid solicitando 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
(vista: HN; EL).
Item 5 - 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 (vista: HN; EL).
Item 6 - 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 (vista: HN; EL).
Item 7 - 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) (vista: HN; EL).
Item 8 - 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 (vista: HN; EL).
Item 9 - 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 (vista: HN; EL).
Para ciência:
Item 10 - Cópias dos Ofícios CG/STM nºs. 01 e 03/2019,
da Secretaria dos Transportes Metropolitanos, informando,
em cumprimento às disposições contidas na Lei nº 9.266, de
1995, sobre os reajustes dos valores das tarifas do Metrô e da
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), conforme
tabelas tarifárias apresentadas.

Diário Oficial Poder Legislativo
COMISSÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS
COMUNICADO
COMUNICO às Senhoras Deputadas e aos Senhores Deputados abaixo relacionados, membros deste Órgão Técnico, a
realização de uma Reunião Ordinária dia 20/02/2019, quarta-feira, às 15:00 horas, no Plenário Tiradentes, com a finalidade
de apreciar a pauta anexa e tratar de outros assuntos de interesse da Comissão.
Membros Efetivos
Celino Cardoso
Hélio Nishimoto
Marcos Zerbini
José Zico Prado
Márcia Lia
--Reinaldo Alguz
Itamar Borges
Sebastião Santos

PSDB
PSDB
PSDB
PT
PT
DEM
PV
MDB
PRB

Marcos Damasio
PR
Pedro Kaká
PODE
Sala das Comissões, em 18/02/2019.
Deputado Itamar Borges - Presidente

Membros Substitutos
Analice Fernandes
Maria Lúcia Amary
Vaz de Lima
Ana do Carmo
Beth Sahão
Aldo Demarchi
Edson Giriboni
Léo Oliveira
Jorge Wilson Xerife
do Consumidor
Ricardo Madalena
---

1ª Reunião Ordinária
1 - Projeto de lei 843/2017 (Tramitação Urgência) - Deputado Teonilio Barba - Autoriza o poder Executivo a estabelecer
espaços permanentes e/ou pré-estabelecidos para venda de
produtos e/ou serviços oriundos dos empreendimentos de economia solidária e agricultura familiar agroecológica. - Deputado
José Zico Prado - favorável
2 - Projeto de lei 750/2017 - Deputado Coronel Telhada Autoriza motocicletas de grande porte estacionarem em vagas
de automóveis em shoppings e grandes centros comerciais.
- Deputado Sebastião Santos - favorável ao projeto, com a
emenda apresentada pela CCJR
3 - Projeto de lei 892/2017 - Deputada Beth Sahão - Altera
a Lei nº 14.591, de 2011, que cria o Programa Paulista da
Agricultura de Interesse Social - PPAIS. - Deputada Márcia Lia
- favorável
4 - Projeto de lei 365/2018 - Deputada Célia Leão - Institui
e estabelece diretrizes para a Política Estadual de Turismo
Comunitário no Estado. - Deputado Pedro Kaká - favorável ao
projeto, na forma do substitutivo proposto pela CCJR
PAUTA PARA DELIBERAÇÃO CONCLUSIVA
5 - Projeto de lei 147/2017 - Deputada Clélia Gomes (CONCLUSIVA) Inclui no Calendário Turístico do Estado o "Yoga
Day Piracaia", realizada em Piracaia. - Deputada Ana do Carmo
- favorável, com a emenda proposta pela CCJR
6 - Projeto de lei 454/2017 - Deputado Marco Vinholi
- (CONCLUSIVA) Inclui no Calendário Turístico do Estado o
"Encontro de Fuscas e Carros Antigos de Itápolis", naquele
Município. - Deputado Reinaldo Alguz - favorável ao projeto, na
forma do substitutivo apresentado pela CCJR
7 - Projeto de lei 1150/2017 - Deputado Edmir Chedid (CONCLUSIVA) Inclui no Calendário Turístico do Estado a Romaria de Nossa Senhora Aparecida, em Piedade. - Deputado Hélio
Nishimoto - favorável
8 - Projeto de lei 26/2018 - Deputado Marco Vinholi (CONCLUSIVA) Inclui no Calendário Turístico do Estado a "Festa
do Pimentão de Itápolis", naquele Município. - Deputado José
Zico Prado - favorável ao projeto, na forma do substitutivo
proposto pela CCJR
9 - Projeto de lei 104/2018 - Deputada Leci Brandão - (CONCLUSIVA) Inclui no Calendário Turístico do Estado o "Encontro
Paulista de Hip Hop". - Deputado José Zico Prado - favorável ao
projeto, na forma do substitutivo proposto pela CCJR
10 - Projeto de lei 121/2018 - Deputado Luiz Carlos Gondim - (CONCLUSIVA) Inclui no Calendário Turístico do Estado a
"Festa do Divino Espírito Santo de Braz Cubas", em Mogi das
Cruzes. - Deputado Hélio Nishimoto - favorável
11 - Projeto de lei 149/2018 - Deputado Roberto Morais (CONCLUSIVA) Dá a denominação de "Jesus Gazola" a Casa da
Agricultura de Torrinha, naquele Município. - Deputado Celino
Cardoso - favorável
12 - Projeto de lei 158/2018 - Deputado Davi Zaia - (CONCLUSIVA) Inclui no Calendário Turístico do Estado o evento
"Cantatas de Natal", em Cordeirópolis. - Deputado Celino
Cardoso - favorável
13 - Projeto de lei 162/2018 - Deputado Luiz Carlos Gondim - (CONCLUSIVA) Altera a Lei nº 15.632, de 2014, que inclui
no Calendário Turístico do Estado a Exposição Agropecuária de
Barretos. - Deputado Hélio Nishimoto - favorável
14 - Projeto de lei 177/2018 - Deputado Davi Zaia - (CONCLUSIVA) Inclui no Calendário Turístico do Estado o evento "Festa do
Trabalhador", em Castilho. - Deputado Marcos Zerbini - favorável
15 - Projeto de lei 212/2018 - Deputado Davi Zaia - (CONCLUSIVA) Inclui no Calendário Turístico do Estado a "Junina
Fest", em Castilho. - Deputado Marcos Zerbini - favorável
16 - Projeto de lei 213/2018 - Deputado Davi Zaia - (CONCLUSIVA) Inclui no Calendário Turístico do Estado a "Festa Junina", em Gavião Peixoto. - Deputado Hélio Nishimoto - favorável
17 - Projeto de lei 214/2018 - Deputado Davi Zaia - (CONCLUSIVA) Inclui no Calendário Turístico do Estado a "Festa do
Pescador", em Castilho. - Deputado Sebastião Santos - favorável
18 - Projeto de lei 327/2018 - Deputado Márcio Camargo
- (CONCLUSIVA) Inclui no Calendário Turístico do Estado a Celebração do Vesak, no Templo Zu Lai, em Cotia. - Deputado José
Zico Prado - favorável
19 - Projeto de lei 405/2018 - Deputado João Caramez
- (CONCLUSIVA) Inclui no Calendário de Eventos do Estado
o "Passeio Turístico da Revolução de 1932 de Mogi Mirim".
- Deputado Pedro Kaká - favorável ao projeto, na forma do
substitutivo proposto pela CCJR
20 - Moção 25/2018 - Deputado Roberto Engler - (CONCLUSIVA) Apela aos Srs. Presidentes da República, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, e ao Senhor Ministro da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento para que empreendam esforços no sentido de corrigir as distorções causadas pela publicação da Portaria
MAPA nº 840, de 2017. - Deputado Celino Cardoso - favorável
Para ciência:
Item 21 - Ofício nº 217/18 - PRE/62º CEM da Associação
Paulista de Municípios - APM, encaminhando cópia da ''Moção
de Apoio ao Projeto de Lei nº 395/2005, de autoria do Deputado Estadual Donisete Braga, que tem como propósito agilizar o
repasse de recursos do fundo às Prefeituras, a fim de que com
sua aprovação e sanção haja maior dinamização dos repasses
do Fundo de Melhoria das Estâncias e, consequentemente,
maior desenvolvimento do turismo no nosso Estado''. A referida Moção foi aprovada durante o 62º Congresso Estadual de
Municípios, que ocorreu nos dias 02 a 07 de abril de 2018.
Item 22 - Ofício da Câmara Municipal de Sales encaminhando Moção de Repúdio, Preocupação e Apoio nº 05/2018;
manifesta repúdio 'às excessivas e injustas autuações ambientais em face de trabalhadores rurais, pecuaristas e agricultores
do Brasil e de nosso município''; preocupação ''com o que
vem ocorrendo com os agricultores e pecuaristas diante das
autuações ambientais e acusações sem prévia campanha de
conscientização e avisos prévios, advertências prévias''; e apoio
''aos agricultores e pecuaristas do nosso município e do Brasil,
em face das injustas e excessivas autuações ambientais que
vem sofrendo, sem qualquer aviso prévio''.
Item 23 - Ofício da Câmara Municipal de Tupã encaminhando a Indicação n.º 518/2018, solicitando que atenda o pleito de
'Ampliação da Incubadora de Empresas de Tupã'.
Item 24 - Ofício da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo: encaminha Relatório de Atividades, em atendimento ao artigo 13, I, da Lei n.º 13.179/08, que
instituiu a Investe São Paulo.
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7ª SESSÃO ORDINÁRIA
DO PERÍODO ADICIONAL
Presidência: CORONEL TELHADA e CARLOS GIANNAZI
Secretaria: CARLOS GIANNAZI

RESUMO
PEQUENO EXPEDIENTE
1 - CORONEL TELHADA
Assume a Presidência e abre a sessão. Convoca sessão
solene a ser realizada no dia 22/02, às 20 horas, para
"Homenagem aos Senhores Professor Doutor Luiz Augusto
Carneiro D´Albuquerque e Doutor Jorge Marcelo Padilla
Mancero, com Outorga do Colar de Honra ao Mérito
Legislativo do Estado de São Paulo”, por solicitação do
deputado Dr. Itamar.
2 - CARLOS GIANNAZI
Critica a aprovação do Sampaprev. Informa que participara
de manifestação que visa a revogação da matéria. Exibe
foto e vídeo de repressão da polícia militar. Anuncia a
presença, nas galerias, dos professores Cristiano e Priscila.
Clama por apuração das agressões, em defesa dos
manifestantes. Combate a reforma da Previdência.
3 - CARLOS GIANNAZI
Assume a Presidência.
4 - CORONEL TELHADA
Lamenta o falecimento de Ricardo Boechat, jornalista da TV
Bandeirantes, vitimado em queda de helicóptero. Comenta
o evento Policial Nota 10, em homenagem a policiais
militares de São Paulo, pelo trabalho em Brumadinho,
Minas Gerais. Manifesta-se contra ajustes fiscais
pretendidos pelo Governo Doria. Informa o falecimento
de Sandro Ataíde, policial militar morto em Macapá, em
ocorrência. Clama por reforma no Regimento Interno desta
Casa.
5 - CORONEL TELHADA
Assume a Presidência.
6 - CARLOS GIANNAZI
Critica o secretário da Fazenda, Henrique Meirelles.
Acrescenta que deve obstruir projeto que vise à reforma
da Previdência de servidores estaduais. Rebate a intenção
do Governo do Estado de promover ajuste fiscal e
privatizações, com isenções fiscais.
7 - PRESIDENTE CORONEL TELHADA
Anuncia a presença de Celso Giannazi, vereador à Câmara
Municipal de São Paulo.
8 - BRUNO CAETANO
Discorre acerca da carga tributária no Brasil. Exibe dados
estatísticos sobre o tema, em comparação com países
desenvolvidos. Defende a desoneração, principalmente de
pequenas empresas. Comenta posição desfavorável do
Brasil em ranking que avalia a capacidade de facilitar o
empreendedorismo.
9 - PRESIDENTE CORONEL TELHADA
Convoca os Srs. Deputados para a sessão ordinária do dia
12/02, à hora regimental, com Ordem do Dia. 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 senhores e senhoras deputados, sob a proteção de Deus iniciamos os nossos trabalhos.
Esta Presidência dispensa a leitura da Ata da sessão anterior. Convido o nobre deputado Carlos Giannazi para ler a
resenha do Expediente.
O SR. CARLOS GIANNAZI – PSOL – Sr. Presidente, nós
temos aqui uma Indicação de V.Exa., uma Indicação do nobre
deputado Coronel Telhada. Está lida a resenha do Expediente.
O SR. PRESIDENTE - CORONEL TELHADA - PP - Muito obrigado, senhor deputado. Antes de entrarmos no Pequeno Expediente, quero dar ciência à Casa do ofício com o seguinte teor:
Sras. Deputadas, Srs. Deputados, esta Presidência, atendendo
à solicitação do nobre deputado Dr. Itamar, convoca V. Exas.,
nos termos do Art. 18, inciso I, letra “r”, do Regimento Interno,
para uma sessão solene a realizar-se no dia 22 de fevereiro de
2019, às 20 horas, com a finalidade de “Homenagear o Professor Doutor Luiz Augusto Carneiro D’ Albuquerque e Dr. Jorge
Marcelo Padilla Mancero, com a outorga do Colar de Honra ao
Mérito Legislativo do Estado de São Paulo”.
Sras. Deputados, Srs. Deputadas, tem a palavra o nobre
deputado Carlos Giannazi.
O SR. CARLOS GIANNAZI - PSOL - SEM REVISÃO DO ORADOR - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, público
aqui presente, telespectadores da TV Assembleia que nos assistem na Capital, no interior paulista, na Baixada Santista e na
Grande São Paulo, estou acompanhando a luta dos servidores
municipais contra o confisco salarial do projeto do ex-prefeito
Doria, o Sampaprev.
Infelizmente, ele foi aprovado na calada da noite, no final
do ano passado, penalizando milhares de servidores, com o
confisco salarial de 3% em todos os salários e holerites. É um
verdadeiro absurdo. Hoje temos uma luta para a revogação do
projeto da Sampaprev. Nós tivemos uma manifestação na semana passada, com 80 mil servidores da Educação, Saúde, Assistência Social, Cultura e de vários segmentos do funcionalismo.
Há uma greve geral hoje na cidade de São Paulo que a
mídia não está noticiando, porque se trata de uma reforma
previdenciária. Sabemos que a mídia e a imprensa corporativista e empresarial defendem a reforma da Previdência contra
os trabalhadores. É por isso que a imprensa não deu uma linha
sequer sobre essa grande manifestação e esse movimento.
Sr. Presidente, o que mais me preocupa é que houve uma
grande repressão da Polícia Militar, que reprimiu, desnecessariamente, professoras. Várias pessoas foram atacadas; eu
diria que foram até espancadas. Gostaria de exibir cenas que
já apresentei na semana passada, para que os deputados e os
telespectadores possam ter acesso ao que aconteceu.
***
- São exibidas fotografias.
***
Vejam as professoras apanhando da Polícia Militar, porque
estavam se manifestando pacificamente contra o confisco salarial. Várias pessoas foram agredidas, machucadas e até mesmo
espancadas. Temos as cenas e os vídeos mostrando, claramente,
o que estou colocando aqui.
Hoje, inclusive, estamos recebendo dois colegas da rede
municipal de ensino: a professora Priscilla e o professor Cristiano, que também foram agredidos dentro dessa manifestação
pacífica. Vejam as cenas mostrando a repressão, a truculência
de alguns policiais contra, principalmente, as professoras.
É um absurdo, Sr. Presidente, que isso aconteça novamente,
porque ano passado nós tivemos um episódio semelhante dentro
da Câmara Municipal, onde professoras também foram espancadas pela tropa de choque da Guarda Civil Metropolitana. Várias
pessoas saíram machucadas. Inclusive, uma delas é a professora
Luciana Xavier, que ficou machucada, teve o nariz quebrado.
Agora, de novo, essa cena se repete na cidade de São Paulo.
Nós estamos tomando todas as providências, acionando a corregedoria da Polícia Militar, o Ministério Público para que haja
uma rigorosa apuração do que aconteceu, porque não é possível
que em uma manifestação pacífica como essa, professoras
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sejam espancadas, que a prefeitura utilize o aparato repressivo
do Estado contra trabalhadoras, que estavam ali fazendo a luta
contra a reforma da Previdência, contra o confisco salarial. Isso é
muito sério, porque isso é um atentado contra o Estado Democrático de Direito. Nós queremos providências imediatas.
Os servidores da Segurança Pública também são penalizados pelos baixíssimos salários, pelo arrocho salarial, então é
inconcebível que um servidor da Polícia Militar agrida uma professora - aliás, várias professoras foram agredidas. Têm vídeos
mostrando isso claramente. É um verdadeiro escândalo.
Não é a primeira vez que isso acontece. Sempre que tem
manifestação do Magistério tem repressão brutal contra uma
categoria fundamental, Sr. Presidente.
Nós queremos uma apuração rigorosa em relação ao
espancamento das professoras e dos professores também.
Aqui nós temos dois colegas, tanto a professora Priscila, como
o professor Cristiano, que foram agredidos covardemente pela
força de repressão.
Queria fazer esse registro, porque é grave essa criminalização dos movimentos sociais que vem acontecendo. Existe
uma criminalização e uma repressão muito forte em cima de
quem se manifesta defendendo os direitos sociais, trabalhistas
e previdenciários. Nós estamos vendo uma onda de retrocessos.
Um dos retrocessos hoje, do Brasil, é, sem dúvida, a reforma
da Previdência, o Sampaprev e esse anúncio preocupante do
governador Doria, que fará também reforma da Previdência no
estado, fazendo confisco salarial como fez na prefeitura.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
***
- Assume a Presidência o Sr. Carlos Giannazi.
* * * O SR. PRESIDENTE - CARLOS GIANNAZI - PSOL - Tem
a palavra o nobre deputado Coronel Telhada.
O SR. CORONEL TELHADA - PP - Eu quero iniciar os nossos trabalhos primeiro cumprimentando todos os presentes:
deputado Losacco, deputado Giannazi, todos os assessores e
funcionários. Quero cumprimentar, em nome do cabo Robson, a
nossa assessoria policial militar. Cumprimento também todos os
que nos assistem pela TV Assembleia.
Hoje nós temos uma mensagem que trata da morte do
Boechat, que era repórter da Bandeirantes. Houve um acidente
na marginal. O helicóptero caiu, até bateu em um caminhão
que passava. Infelizmente, foram duas vítimas fatais. Não tenho
o nome do piloto, não sei se o Davi já tem o nome do piloto,
mas uma das vítimas é o Ricardo Boechat.
Sentimos, como cidadão, a morte de qualquer cidadão,
não menos traumático, uma morte tão violenta, de uma pessoa
morrer em uma queda de helicóptero, carbonizada. Nós transmitimos os sentimentos à família dos dois. Vamos orar para que
Deus console essas famílias.
Falando em Segurança Pública, hoje nós tivemos no Palácio
do Governo um evento chamado “Policial nota dez”, em que
foram homenageados vários policiais que se destacaram em
ocorrências no mês de janeiro e também os policiais militares
que foram a Brumadinho, policiais militares da Polícia Florestal,
da Polícia Ambiental, homens e mulheres do Corpo de Bombeiros, do nosso helicóptero.
Parabéns a todos que foram homenageados. É muito bom
ser homenageado. Apesar de que nós precisamos lembrar sempre que a melhor homenagem é um salário digno, mas obrigado
pela homenagem, Sr. Governador, conforme foi dito até no discurso do Sr. Secretário de Segurança Pública, general Campos, o
governador já está atento ao problema salarial, e logo haverá
uma resposta nesse sentido.
Já que nós estamos no assunto de Governo, eu queria falar
sobre uma notícia que hoje saiu no jornal “Folha de S. Paulo”:
“Doria prepara ajustes para evitar apagão de caixa em ano
eleitoral”. Um desses ajustes, deputado Carlos Giannazi, fala
justamente sobre a Previdência.
Eu acho interessante o seguinte, em 2011 já houve um
ajuste na Previdência no estado de São Paulo, quando, inclusive,
nós passamos a pagar 14%, enquanto outras profissões pagam
bem menos de Previdência. Não bastasse isso, nós, na Polícia
Militar, principalmente, pagamos a vida toda a Previdência, e
quando aposentamos continuamos pagando a Previdência.
Agora eu ouvi até um papo de que estão querendo aumentar o valor da Previdência. Ou seja, já houve o reajuste da Previdência em São Paulo. O que mais querem fazer? Se a cada sete
anos o pessoal achar que tem que fazer um reajuste, como é que
fica a nossa situação de estabilidade do funcionalismo público?
É um absurdo, e tenha certeza de que nós não vamos aceitar isso aqui nesta Casa, que se mexa novamente na Previdência dos funcionários, nem que haja um aumento na contribuição
previdenciária do funcionário público no estado de São Paulo.
Nós temos, ao contrário, que valorizar o nosso funcionário,
que está totalmente desvalorizado. É uma situação muito difícil
que a Saúde, a Educação, a Segurança Pública passam no estado de São Paulo. Todo mundo valoriza, fala muito bem do estado de São Paulo, elogia, mas quando nós falamos em salário, é
um dos piores do Brasil.
Então, é vergonhosa uma situação dessas. Esperamos, sinceramente, que o governador Doria coloque a mão na consciência e
veja que, além dos salários irrisórios que os funcionários recebem,
esse papo de Previdência é uma coisa que já passou em 2011.
Nós entendemos que já foi feita a nossa reforma da Previdência,
e não é necessário que se faça uma nova reforma por aqui.
Nós temos também a infelicidade de falar da morte de
mais um policial hoje. Um policial militar, Sandro Ataíde, que
faleceu em virtude de ferimentos. Um jovem policial militar que
foi morto vítima de uma ocorrência lá em Macapá.
Nessa ocorrência, ele foi morto com tiro no tórax e no
braço direito. O cabo da Polícia Militar Sandro de Jesus Ataíde
Lima Júnior, de 33 anos, morreu na manhã de hoje, segunda-feira, após ter sido baleado por uma pessoa não identificada. Ele
estava na Polícia Militar há nove anos e, infelizmente, morreu
porque era policial militar e os indivíduos queriam a arma dele.
Deputado Carlos Giannazi, talvez V. Exa. tenha interesse
nesta notícia também, porque o senhor é um dos deputados
constantes nesta Casa. Vossa Excelência, eu, a Leci Brandão
e mais um ou outro deputado, dos 94, nós que normalmente
estamos todos os dias aqui, e há uma nota no jornal “O Estado
de S. Paulo” falando justamente dessa situação, dizendo que os
deputados ganham sem participar de sessões.
Então, ele cita o que houve na última sexta-feira, cita o
nome dos cinco deputados que estiveram presentes aqui, e é
uma situação difícil, porque perdura essa situação. Hoje, por
exemplo - eu sei que a câmera não pode mostrar, porque tem
que fazer de conta que a Casa está cheia, estamos eu, o deputado Carlos Giannazi e o deputado Losacco.
De 94 deputados, nós estamos em três deputados. Nós
entendemos que o pessoal do interior tem suas atividades. Nós
entendemos que o pessoal do interior tem a sua base eleitoral
em Rio Preto, Ribeirão Preto, Santos.
Nós entendemos que esses deputados têm que estar nas
suas bases, mas precisamos fazer uma reforma aqui no nosso
Regimento Interno, para que não perdure - me perdoem o
termo - essa pouca vergonha de nós estarmos aqui gastando
dinheiro público com iluminação, com televisão, com funcionários, com telefone.
Nós temos que acertar de ficarmos terça, quarta e quinta,
como ocorre em todas as casas legislativas no Brasil. Então, na
segunda e na sexta-feira, sábado e domingo, tudo bem os deputados trabalharem nos seus nichos eleitorais. Eu acho que tem
que ser assim, mas nós não podemos continuar com essa situação de sexta e segunda-feira, essa mentira para a população.
Os deputados prosseguem nas suas missões e ficamos aqui
dois, três deputados, e isso já perdura pelos quatro anos do meu
mandato, que está se encerrando. O deputado Carlos Giannazi
está indo para seu quarto mandato. Tenho a ‘certeza de que nos
outros três mandatos deve ter sido dessa maneira, também. Vai
um apelo ao nosso presidente, Cauê Macris: tenho um projeto de
resolução em andamento, é para que coloquemos esse projeto de
resolução em votação. Porque não podemos permanecer assim.
Estamos em três deputados em uma casa que tem 94 deputados.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

