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16 - Projeto de lei 753/2017 - Deputado José Américo - Dispõe sobre a contratação e a desistência de contratos consumeristas, via "compras on line", realizadas inclusive por meio de
cartões de crédito na rede mundial de computadores no Estado.
- Deputada Maria Lúcia Amary - favorável

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO
E PLANEJAMENTO
CONVOCAÇÃO
Convoco, nos termos regimentais, as Senhoras Deputadas
e os Senhores Deputados abaixo relacionados, membros desta
Comissão, para uma Reunião Extraordinária a realizar-se no dia
27/02/2019, quarta-feira, às 14:30 horas, no Plenário D. Pedro I,
com a finalidade de apreciar a mesma pauta da reunião convocada para às 14:00 horas do mesmo dia.
Membros Efetivos
Membros Substitutos
Carlão Pignatari
PSDB
Gilmar Gimenes
Luiz Gonzaga Vieira
PSDB
Maria Lúcia Amary
Vaz de Lima
PSDB
Roberto Massafera
Enio Tatto
PT
José Zico Prado
Teonilio Barba
PT
Professor Auriel
Edmir Chedid
DEM
Rogério Nogueira
Orlando Bolçone
PSB
Ed Thomas
Edson Giriboni
PV
Roberto Tripoli
Jorge Caruso
MDB
Léo Oliveira
Wellington Moura
PRB
--Davi Zaia
PPS
Fernando Cury
Sala das Comissões, em 25/02/2019.
Deputado Wellington Moura - Presidente

COMUNICADOS

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO
E PLANEJAMENTO

COMISSÃO DE SAÚDE
COMUNICADO
COMUNICO à Senhora Deputada e aos Senhores Deputados abaixo relacionados, membros deste Órgão Técnico, a
realização de uma Reunião Ordinária dia 26/02/2019, terça-feira, às 14 horas, no Plenário Tiradentes, com a finalidade de
apreciar a pauta anexa e tratar de outros assuntos de interesse
da Comissão.
Membros Efetivos
Analice Fernandes
PSDB
Gilmar Gimenes
PSDB
Hélio Nishimoto
PSDB
Carlos Neder
PT
Marcos Martins
PT
Edmir Chedid
DEM
Doutor Ulysses
PV
Itamar Borges
MDB
--PRB
Julio Cesar
PR
----Sala das Comissões, em 22/02/2019.
Deputado Edmir Chedid - Presidente

Item 14: Câmara Municipal de Rio Claro encaminha requerimento para que o Senhor Deputado Cauê Macris, Presidente
da Assembleia Legislativa de São Paulo, empreenda esforços
junto ao Governo do Estado de São Paulo para estender durante os sábados o funcionamento do Ambulatório Médico de
Especialidades (AME) de Rio Claro. (Ofício Requerimento nº
114/2018)
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.

Membros Substitutos
Antonio Carlos Junior
Roberto Massafera
Welson Gasparini
Enio Tatto
Geraldo Cruz
--Afonso Lobato
Léo Oliveira
Wellington Moura
Marcos Damasio
---

3ª Reunião Ordinária
1 - Projeto de lei 1028/2017 - Deputado Junior Aprillanti - Proíbe o uso de aparelhos eletrônicos, celulares, tablets,
smartphones e correlatos por servidores públicos e privados
em hospitais e demais congêneres no Estado. - Deputado
Carlos Neder - contrário. Voto em Separado do Deputado Hélio
Nishimoto favorável, na forma do substitutivo apresentado pela
CCJR. - H.N.
2 - Projeto de lei 1052/2017 - Deputado Gil Lancaster
- Determina que todos os banheiros públicos situados em aeroportos, rodoviárias e afins devem instalar kits ou sistemas que
possibilitem o descarte de lixo cortante. - Deputado André do
Prado - favorável
3 - Projeto de lei 48/2018 - Deputado Chico Sardelli - Autoriza o Poder Executivo a criar as "Farmácias Vivas". - Deputada
Analice Fernandes - favorável
4 - Projeto de lei 54/2018 - Deputado Gil Lancaster - Dispõe sobre a criação do Programa de Prevenção à Aniridia no
âmbito do Estado. - Deputada Analice Fernandes - favorável
5 - Projeto de lei 60/2018 - Deputado Gil Lancaster - Cria o
"Programa de Prevenção à Síndrome de Capgras", no Estado. Deputada Analice Fernandes - favorável
6 - Projeto de lei 69/2018 - Deputado Gil Lancaster - Cria o
"Programa de Prevenção à Doença de Alexander", no Estado. Deputado Celino Cardoso - contrário - H.N.
7 - Projeto de lei 168/2018 - Deputada Clélia Gomes - Institui a Semana Estadual de Combate à Mortalidade Materna no
Estado de São Paulo. - Deputada Analice Fernandes - favorável
PAUTA PARA DELIBERAÇÃO CONCLUSIVA
8 - Moção 61/2018 - Deputado Carlos Cezar - (CONCLUSIVA) Apela à Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS,
à Confederação Nacional das Empresas de Seguros - CNseg
e à Federação Nacional de Saúde Suplementar - FenaSaúde
a fim de que tratativas sejam iniciadas visando a que sejam
incluídos e cobertos pelos planos de saúde os procedimentos da
Odontogeriatria para pacientes idosos que estejam internados,
inclusive em Unidades de Terapia Intensiva - UTIs. - Deputado
André do Prado - favorável
Para deliberação:
Item 09: Requerimento de autoria dos Senhores Deputados
Carlos Neder, Edmir Chedid, Hélio Nishimoto e Marcos Martins
que requerem que seja convocada a Dra. Maria das Graças
Bigal Barboza da Silva, Superintendente do Instituto de Assistência Médica do Estado - IAMSPE; bem como todos os membros da diretoria do IAMSPE: Dra. Vera Lúcia Guerrera, Diretora
Administrativa; Dra. Maria Ângela de Souza, Diretora do Centro
de Desenvolvimento de Ensino e Pesquisa; Dr. Antônio Jayme
Paiva Ribeiro, Diretor do Departamento de Convênios; Dra.
Miriam Matsura Shirassu, Diretora do Prevenir; e Dra. Katia
Antunes, Diretora do Hospital do Servidor Público Estadual,
ou aqueles que os sucederem na função, para que esclareçam
sobre denúncias de irregularidades em contratos firmados entre
o IAMSPE e a empresa Qualicorp, objeto de ação civil pública
por improbidade administrativa, proposta pelo Ministério Público Estadual, e outros assuntos afetos à administração da autarquia. (vista: Deputado Roberto Massafera e Marcos Martins)
Item 10: Requerimento de autoria do Senhor Deputado
Carlos Giannazi que requer a convocação do Superintendente
do Instituto de Assistência Médica do Estado - IAMSPE, ou
aquele que responda pela função, e do Presidente do Conselho
Administrativo da empresa Qualicorp Administradora de Benefícios S/A, para que esclareçam sobre denúncias de irregularidades em contratos firmados entre o IAMSPE e a empresa, objeto
de ação civil pública por improbidade administrativa, proposta
pelo Ministério Público Estadual. (Vista: Deputados André do
Prado, Hélio Nishimoto e Roberto Massafera)
Para ciência:
Item 11: Divisão de Proposições Legislativa da Assembleia
Legislativa encaminha, para apreciação da Comissão de Saúde,
minuta de INDICAÇÃO ao Excelentíssimo Senhor Governador
do Estado para que determine à Secretaria da Saúde a ampliação da cota destinada ao hemonúcleo de Sorocaba para cadastro de novos doadores no Registro Brasileiro de Doadores de
Medula Óssea - Redome, conforme requerimento deliberado e
aprovado por esta Comissão em 04 de dezembro 2018.
Item 12: Câmara Municipal de Osasco encaminha ofício
referente ao aumento do número de óbitos no Hospital Regional de Osasco. (Ofício nº 018/2019)
Item 13: Câmara municipal de Araraquara encaminha ofício
solicitando providências para melhora no serviço da Central de
Regulação de Oferta de Serviço da Saúde - CROSS. (Ofício EX
nº 237/2019)

COMUNICADO
COMUNICO às Senhoras Deputadas e aos Senhores Deputados abaixo relacionados, membros deste Órgão Técnico, a
realização de uma Reunião Ordinária dia 27/02/2019, quarta-feira, às 14:00 horas, no Plenário D. Pedro I, com a finalidade
de apreciar a pauta anexa.
Membros Efetivos
Membros Substitutos
Carlão Pignatari
PSDB
Gilmar Gimenes
Luiz Gonzaga Vieira
PSDB
Maria Lúcia Amary
Vaz de Lima
PSDB
Roberto Massafera
Enio Tatto
PT
José Zico Prado
Teonilio Barba
PT
Professor Auriel
Edmir Chedid
DEM
Rogério Nogueira
Orlando Bolçone
PSB
Ed Thomas
Edson Giriboni
PV
Roberto Tripoli
Jorge Caruso
MDB
Léo Oliveira
Wellington Moura
PRB
--Davi Zaia
PPS
Fernando Cury
Sala das Comissões, em 25/02/2019.
Deputado Wellington Moura - Presidente
1ª Reunião Ordinária
1 - Projeto de lei 0022/2004 - Deputado Enio Tatto - Concede gratuidade da passagem em ônibus intermunicipais nas
rodovias estaduais paulistas nos dias de pleito eleitoral para
cargos públicos. - Deputado Teonilio Barba - favorável ao projeto e à emenda da Comissão de Transportes e Comunicações e
contrário à emenda nº 1 - T.B.
2 - Projeto de lei 905/2014 - Deputado Carlos Cezar - Institui serviço de recepção de denúncias ou suspeitas de maus-tratos a idosos, denominado "SOS: maus-tratos contra idosos",
no Estado. - Deputado Orlando Bolçone - favorável - E.T., G.G.
3 - Projeto de lei 401/2016 - Deputado Celso Nascimento Dispõe sobre a obrigatoriedade de inclusão de mensagens educativas sobre temas atuais nas contracapas de livros, apostilas e
outros materiais didáticos e paradidáticos custeados com recursos públicos e distribuídos aos alunos da rede pública estadual
de ensino. - Deputado Edson Giriboni - favorável ao projeto e à
emenda da CCJR - T.B., W.M.
4 - Projeto de lei 578/2016 - Deputado Jorge Caruso Determina a implantação de sistema de vídeo e áudio nas
viaturas automotivas que servem às áreas de Segurança Pública
e Defesa Civil. - Deputado Edson Giriboni - favorável - E.T., G.G.
5 - Projeto de lei 594/2016 - Deputado Rogério Nogueira Torna obrigatória a instalação de caixa de gordura nos bares e
restaurantes em funcionamento no Estado. - Deputado Carlão
Pignatari - favorável - E.T., G.G.
6 - Projeto de lei 716/2016 - Deputado Luiz Fernando T. Ferreira - Obriga o Estado a manter ou estabelecer convênio com
empresas privadas detentoras de locais de grande circulação
no Estado no sentido de veicularem fotos e informações sobre
pessoas desaparecidas em suas páginas da internet, bem como
divulgando imagens de desaparecidos em seus telões antes do
início de eventos sob sua organização. - Deputado Vaz de Lima favorável ao projeto e à emenda da CCJR
7 - Projeto de lei 758/2016 - Deputado Orlando Bolçone Dispõe sobre a venda de arcos e flechas de competição e balestras e setas. - Deputado Jorge Caruso - favorável - E.T., G.G.
8 - Projeto de lei 26/2017 - Deputado Paulo Correa Jr Dispõe sobre a responsabilização de atos de vandalismo ou
deterioração de bens pertencentes ao Estado. - Deputado Jorge
Caruso - favorável - T.B., E.T., G.G.
9 - Projeto de lei 232/2017 - Deputado Afonso Lobato Torna obrigatória aos prédios pertencentes às pessoas jurídicas
de direito privado, de estarem conectados à rede de coleta e
tratamento de esgoto. - Deputado Edson Giriboni - favorável ao
projeto, na forma do substitutivo apresentado pela CCJR, com a
subemenda proposta pela Comissão de Infraestrutura - E.G., E.T.
10 - Projeto de lei 493/2017 - Deputado Paulo Correa Jr Autoriza o Poder Executivo a adotar medidas compensatórias
para os Municípios que promovam e invistam na coleta seletiva
e na reciclagem dos resíduos urbanos. - Deputado Orlando
Bolçone - favorável
11 - Projeto de lei 546/2017 - Deputado Hélio Nishimoto
- Torna obrigatório que as produções cinematográficas que
recebam incentivos fiscais e/ou patrocínio do Governo do
Estado, divulguem mensagens de incentivo à doação de sangue.
- Deputado Orlando Bolçone - favorável
12 - Projeto de lei 578/2017 - Deputado Gil Lancaster Autoriza o Poder Executivo a implantar o programa "Bom
Motociclista Ganha Desconto". - Deputado Carlão Pignatari
- favorável - E.T., G.G.
13 - Projeto de lei 593/2017 - Deputado Ricardo Madalena - Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênios com as
Santas Casas e outras instituições hospitalares filantrópicas do
Estado para a realização de Estágio Profissional Supervisionado
aos alunos do curso Técnico de Enfermagem das ETEC's. - Deputado Edson Giriboni - favorável
14 - Projeto de lei 695/2017 - Deputado Gil Lancaster
- Obriga os hospitais públicos a proceder ao registro e à comunicação imediata do nascimento de crianças com Microcefalia
às instituições e associações especializadas que desenvolvem
atividades com pessoas com deficiência no Estado. - Deputado
Edmir Chedid - favorável - E.T., G.G.
15 - Projeto de lei 764/2017 - Deputado José Américo Torna obrigatório a informação da tipagem sanguínea e do
fator Rh na emissão do documento de identificação de recém-nascidos a ser expedido por hospitais e maternidades do Estado. - Deputado Teonilio Barba - favorável - E.T., G.G.
16 - Projeto de lei 930/2017 - Deputado Afonso Lobato Dispõe sobre a criação do Painel Paulista de Obras e Serviços
Públicos, em endereço eletrônico próprio e disponível para
acompanhamento online . - Deputado Edmir Chedid - favorável
- E.T., G.G.

17 - Projeto de lei 25/2018 - Deputado Léo Oliveira - Dispõe sobre a colocação de telas de proteção em espaço aéreo
nas unidades prisionais. - Deputado Edson Giriboni - favorável
- E.T., G.G.
18 - Projeto de lei 44/2018 - Deputado Enio Tatto - Dispõe
sobre a instalação de fraldário nas praças de cobrança de pedágio e postos das rodovias do Estado. - Deputado Teonilio Barba
- favorável - E.T., G.G.
19 - Processo 6759/2013 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE S.PAULO - Of. GCRMC 1115/2013 - TCs 011399/026/08
e 007368/026/08 - Julgou irregulares os contratos celebrados
com a FDE e a empresa Construmik Comércio e Construção
Ltda. - Deputado Teonilio Barba - que concorda com a decisão
do TCE e, por não caber mais a sustação do contrato, solicita
envio de ofício à PGE e ao MP, com vistas aos efeitos dos atos
praticados com irregularidade, com posterior arquivamento dos
autos - E.T., G.G.
20 - Processo 4629/2016 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE S.PAULO - Of. GCRMC 1483/2016 - TC-025376/026/10
- Julgou irregulares o 3º e 4º Termos de aditamento firmados
entre o Departamento de Águas e Energia Elétrica-DAEE e a
empresa ETC Empreendimentos e Tecnologia em Construções
Ltda. - Deputado Jorge Caruso - que ratifica manifestação anterior do Deputado Marco Vinholi, concordando com a decisão
do TCE e, por não caber mais a sustação do contrato, solicita
envio de ofícios ao MP e à PGE, com vistas aos efeitos dos atos
praticados com irregularidade, com posterior arquivamento dos
autos - J.P.R., J.C., P.A., E.T., G.G.
21 - Processo 4945/2016 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE S.PAULO - Of. CGCRRM nº 1953/16 - TC-44063/026/08
- Julgados Irregulares a dispensa de licitação e o contrato em
exame, celebrado entre a Fundação Butantan e a Schott Brasil
Ltda. - Deputado Davi Zaia - que concorda com a decisão do
TCE e, por não caber sustação do contrato, solicita envio de
ofícios à PGE e ao MP, com vistas aos efeitos dos atos praticados com irregularidade, com posterior arquivamento dos autos
- J.P.R., J.C., P.A., E.T., G.G.
22 - Processo 582/2017 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE S.PAULO - Of. GCRMC 101/2017 - TC-036305/026/09
- Julgou irregular o pregão presencial celebrado entre a Secretaria da Segurança Pública-Polícia Militar do Estado de São
Paulo - Centro de Suprimento e Manutenção de Material de
Intendência e a empresa Capricórnio S.A. - Deputado Vaz de
Lima - que concorda com a decisão do TCE e, uma vez que o
contrato se encontra exaurido, solicita a expedição de ofícios
ao MP e à PGE, com vistas aos efeitos dos atos praticados com
irregularidade, com posterior arquivamento dos autos - O.B.,
M.V., E.T., G.G.
23 - Processo 2904/2018 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE S.PAULO - Of. C.C.SEB 461/2018 - TC-001686/006/13
- Julgou irregulares o pregão eletrônico, o contrato e o termo
aditivo celebrados entre o Hospital das Clínicas da Faculdade
de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo HC-FMRP e a empresa Lavanderia Lav Service Ltda. - Deputado
Carlão Pignatari - que concorda com a decisão do TCE, solicita
envio de ofícios ao MP e à PGE, no sentido de tomarem as
medidas cíveis e criminais cabíveis, com posterior arquivamento
dos autos - E.T., G.G.
24 - Processo 4179/2018 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE S.PAULO - Of. CG.C.DER 1738/2018 - TC-001743/009/08
- Julgou irregular o contrato celebrado entre o Conjunto Hospitalar de Sorocaba e a empresa Unihealth Logística Hospitalar
Ltda. - Deputado Carlão Pignatari - que concorda com a posição
adotada pelo TCE, solicita envio de ofícios ao MP e à PGE, no
sentido de tomarem as medidas cíveis e criminais cabíveis, com
posterior arquivamento dos autos - E.T., G.G.

Debates
19 DE FEVEREIRO DE 2019
12ª SESSÃO ORDINÁRIA
DO PERÍODO ADICIONAL
Presidência: MÁRCIA LULA LIA, CORONEL TELHADA,
ANTONIO CARLOS JUNIOR,
BRUNO CAETANO, DOUTOR ULYSSES
e CAUÊ MACRIS
Secretaria: ANTONIO CARLOS JUNIOR

RESUMO
PEQUENO EXPEDIENTE
1 - MÁRCIA LULA LIA
Assume a Presidência e abre a sessão.
2 - CORONEL TELHADA
Lista e parabeniza cidades paulistas aniversariantes nessa
semana. Comemora sentenças judiciais, de magistrados
do Rio Grande do Sul, que consideraram inconstitucional
a audiência de custódia. Lê e comenta ocorrência criminal
solucionada por policiais do 18º Batalhão, da Freguesia
do Ó. Informa o falecimento de Marcelo Gardinal, cabo da
Polícia Militar, atingido por disparo de fuzil. Agradece ao
Governo do Estado por convocar excedentes que devem
ingressar na Escola de Soldados.
3 - CORONEL TELHADA
Assume a Presidência.
4 - MÁRCIA LULA LIA
Discorre acerca de projetos aprovados nesta Casa, a
favor de municípios com interesses turísticos. Lamenta
o teor do Decreto nº 64.067, do Governo do Estado, que
reavalia e cancela transferências de recursos para tal fim.
Acrescenta que resolução da Secretaria de Turismo visa a
encerrar convênios assinados pelo governo estadual com
as municipalidades envolvidas.
5 - ANTONIO CARLOS JUNIOR
Assume a Presidência.
6 - BRUNO CAETANO
Comenta prisão de Robson Andrade, na operação Fantoche,
a envolver o Sistema S. Comenta cortes orçamentários,
anunciados pelo ministro Paulo Guedes, no setor. Discorre
acerca de medidas adotadas quando fora gestor do Sebrae/SP.
7 - RAMALHO DA CONSTRUÇÃO
Agradece a seus pares e aos colaboradores desta Casa,
pelo apoio ao seu mandato. Tece considerações sobre
a relevância do Sistema S. Manifesta preocupação com
propostas enunciadas pelo governo federal, na seara
trabalhista. Informa que há, no Brasil, cerca de 46
milhões de trabalhadores informais. Reflete sobre motivos
geradores de empregos. Afirma que deve seguir sua
atividade como dirigente sindical.
8 - BRUNO CAETANO
Assume a Presidência.
9 - ANTONIO CARLOS JUNIOR
Informa que fizera reunião com o secretário estadual de
Transporte e Logística, para tratar da Rodovia dos Tamoios.
Manifesta desapontamento com a Artesp, por recusa em
adequar a velocidade na via. Defende diálogo com os
prefeitos de cidades do litoral norte de São Paulo, acerca
do tema. Comemora a inauguração do Hospital Regional
no litoral norte do Estado.
10 - RODRIGO MORAES
Afirma que não conseguira, até o momento, agendar
reunião com Gustavo Junqueira, secretário estadual da
Agricultura. Acrescenta que se data não for estabelecida,
deve acionar a Comissão de Prerrogativas Parlamentares
desta Casa.

terça-feira, 26 de fevereiro de 2019
11 - LUIZ CARLOS GONDIM
Parabeniza o 17º e o 18º Batalhão da Polícia Militar pelo
desfecho de ocorrência anunciada pelo deputado Coronel
Telhada. Lamenta a velocidade controlada por radar, na
Rodovia dos Tamoios. Exibe foto da Santa Casa de Suzano.
Comenta a ameaça de fechamento da instituição. Clama ao
Governo do Estado que direcione esforços em benefício do
citado hospital.
12 - RAUL MARCELO
Manifesta preocupação com a iminência de conflito militar
na Venezuela. Lembra a invasão dos EUA ao Vietnã. Afirma
que há politização do Exército Brasileiro. Critica a presença
das Forças Armadas no governo federal. Enaltece o valor
da indústria da defesa, como meio garantidor da soberania
de um país.
13 - PRESIDENTE BRUNO CAETANO
Suspende a sessão até as 17 horas, às 15h36min.
14 - DOUTOR ULYSSES
Assume a Presidência a reabre a sessão às 17h03min.
15 - TEONILIO BARBA LULA
Solicita a suspensão dos trabalhos por 15 minutos, por
acordo de lideranças.
16 - PRESIDENTE DOUTOR ULYSSES
Defere o pedido e suspende a sessão às 17h03min;
reabrindo-a às 17h30min.
17 - PEDRO TOBIAS
Solicita a suspensão dos trabalhos por cinco minutos, por
acordo de lideranças.
18 - PRESIDENTE DOUTOR ULYSSES
Defere o pedido e suspende a sessão às 17h30min.
19 - PRESIDENTE CAUÊ MACRIS
Assume a direção dos trabalhos e reabre a sessão às
17h51min.
20 - BETH LULA SAHÃO
Pelo art. 82, faz comentários sobre a prisão do Sr. Paulo
Vieira de Souza, conhecido como Paulo Preto, operador
financeiro ligado ao PSDB. Comenta suposto envolvimento
do ex-ministro Aloysio Nunes com esquema de propina.
21 - CARLOS GIANNAZI
Pelo art. 82, repudia a aprovação do projeto Sampaprev,
referente à reforma da Previdência municipal. Comunica a
paralisação de escolas municipais em protesto à aprovação
do projeto. Manifesta-se contrariamente à comunicação
de falta aos servidores que aderiram à greve. Critica a
falta de diálogo do prefeito Bruno Covas com as entidades
representativas.
22 - EVANDRO LOSACCO
Para comunicação, rebate o pronunciamento do deputado
Carlos Giannazi sobre a aprovação da reforma da
Previdência municipal.
23 - CARLOS GIANNAZI
Para comunicação, faz explicações em relação ao direito
constitucional de greve dos servidores.
ORDEM DO DIA
24 - PRESIDENTE CAUÊ MACRIS
Coloca em votação e declara aprovado requerimento, do
deputado Léo Oliveira, de constituição de comissão de
representação com a finalidade de participar do evento
Agrishow, de 29/04 a 03/05/19, em Ribeirão Preto. Anuncia
a votação adiada do PL 640/18. Coloca em votação
requerimento de método de votação ao PL 640/18.
25 - TEONILIO BARBA LULA
Encaminha a votação do requerimento de método ao PL
640/18, em nome do PT.
26 - BETH LULA SAHÃO
Para comunicação, informa que o Sr. Aloysio Nunes pediu
demissão do cargo de presidente da Investe SP em razão
de denúncias de corrupção.
27 - CARLOS GIANNAZI
Encaminha a votação do requerimento de método ao PL
640/18, em nome do PSOL.
28 - PRESIDENTE CAUÊ MACRIS
Coloca em votação e declara aprovado requerimento
de método ao PL 640/18. Coloca em votação e declara
aprovado o PL 640/18, salvo emendas. Coloca em votação
e declara aprovada emenda aglutinativa, salvo partes
destacadas. Coloca em votação e declara rejeitadas,
destacadamente, a expressão "14 membros, sendo",
constante no caput do artigo 3º, e a expressão "I a VIII",
constante no §1º do artigo 3º. Coloca em votação e declara
aprovada a emenda nº 1. Coloca em votação e declara
rejeitadas as emendas de nºs 2 a 9, englobadamente.
Convoca os Srs. Deputados para reunião extraordinária da
Comissão de Constituição, Justiça e Redação, a realizar-se
amanhã, às 14 horas e 30 minutos, e às 15 horas, para
elaborar a redação final do PL 640/18.
29 - CORONEL TELHADA
Solicita o levantamento da sessão, por acordo de
lideranças.
30 - PRESIDENTE CAUÊ MACRIS
Convoca os Srs. Deputados para a sessão ordinária do dia
20/02, à hora regimental, com Ordem do Dia. Levanta a
sessão.
***
- Assume a Presidência e abre a sessão a Sra. Márcia Lula Lia.
***
A SRA. PRESIDENTE - MÁRCIA LULA LIA - PT - Presente
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.
O SR. ANTONIO CARLOS JUNIOR - PSDB - Nos termos do
Art. 44, inciso III, da 14ª Consolidação do Regimento Interno, o
deputado José Américo como membro efetivo, em substituição
ao deputado Professor Auriel, da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Sala das sessões. Deputada Beth Sahão.
***
- Passa-se ao

PEQUENO EXPEDIENTE
***
A SRA. PRESIDENTE - MÁRCIA LULA LIA - PT - Convido o
nobre deputado Coronel Telhada para fazer uso da palavra, por
cinco minutos.
O SR. CORONEL TELHADA - PP - Sra. Presidente, Srs. Deputados, público maciço que hoje está presente na Assembleia
Legislativa, todos os que nos assistem pela TV Assembleia,
assessores, funcionários, quero saudar o cabo Ed Carlos e o
cabo Armando, em nome de quem sempre saúdo a nossa Assessoria Policial Militar.
Em primeiro lugar, quero saudar as cidades aniversariantes
da data de ontem. Não fiz essa saudação, mas queria saudar.
Fizeram aniversário ontem as seguintes cidades: Luiziânia,
Pardinho, Peruíbe - a querida cidade de Peruíbe, quero mandar
um abraço ao meu amigo Chris, que está em Peruíbe, cidade
que fez 60 anos ontem -, Sagres, Salmourão, Sarutaiá, Taguaí,
Cândido Rodrigues, Cássia dos Coqueiros, Colômbia, Embu, Itapevi, Bady Bassitt e Cajamar. Mando um abraço ao Christian, de
Peruíbe, e a todo o pessoal que nos apoiou muito sempre que
estivemos presentes.
Hoje, Sra. Presidente, temos as seguintes cidades aniversariando: Taboão da Serra; Severínia, na qual passei este final
de semana; Osasco, nossa querida Osasco, onde estive ontem
na formatura de 144 novos guardas civis; e Tapiraí. Então, à
população de Taboão da Serra, Severínia, Osasco e Tapiraí, um
grande abraço e parabéns pelo aniversário das cidades.

