quinta-feira, 28 de março de 2019
sobre a pessoa do Senhor Antonio Carlos Bonini, ex-Presidente
da Arsesp, ter grau de parentesco com o arguido Bonini, sobre
possíveis remanescentes vínculos com os setores de energia e
gás e possíveis conflitos de interesses, sobre reajustes elevados
aplicados pela Comgás ao setor industrial, diante de quedas
dos preços de petróleo e dólar e sobre a iniciativa de convite
para ele ocupar o cargo pretendido. O Senhor Bonini respondeu
não haver parentesco entre ele e o ex-Presidente da Arsesp, que
está em processo de desvinculação de suas atividades anteriores incompatíveis com o cargo que ocupará, que desconhece
detalhes de reajustes contratuais, que tem ciência sobre a
queda de preços internacionais e que a variação de reajustes
depende de variação da “molécula” e que recebeu telefonema
para comparecer à Secretaria de Governo, onde foi informado
de que o convite era feito em nome do Vice-Governador do
Estado. O Senhor Deputado Ricardo Madalena questionou o
Senhor Lopomo sobre a iniciativa de sua indicação ao cargo,
vínculo com outras atividades, conflito de interesses, ao que,
respondeu ter sido convidado pela Secretaria de Governo e que
não possui vínculos com atividades incompatíveis com o cargo
que ocupará e não há conflito de interesses para o exercício do
cargo. O Senhor Deputado Ramalho da Construção destacou a
antiguidade dos equipamentos utilizados pelas empresas de
prestação de serviços e a possibilidade da realização de grandes debates sobre o tema “energia e água” para o futuro, nesta
Assembleia Legislativa e destacou a busca por fontes de energias com preços mais acessíveis aos consumidores. O Senhor
Presidente, Deputado José Américo, questionou sobre o exercício da regulação e fiscalização por empresas terceirizadas. O
Senhor Bonini respondeu a necessidade de continuação do
atual sistema com as atividades desenvolvidas pelos analistas
especialistas internos da Arsesp. O Senhor Presidente questionou sobre a manutenção da autonomia institucional da autarquia e nomeação de novos concursados para seus quadros. Os
Senhores Lopomo e Bonini responderam que irão envidar todos
os esforços para que a Arsesp mantenha sua autonomia administrativa e preencha todas as vagas disponíveis em seus quadros pelos novos concursados. O Senhor Presidente questionou
sobre a paralisação da política estadual do biogás para oferta
de gás de origem renovável. O Senhor Bonini respondeu não
saber sobre a prática da referida política, mas que se trata de
obrigação de aquisição de um por cento de biogás, já regulamentado, dispondo-se a esclarecer detalhes em outra oportunidade. A Senhora Deputada Márcia Lia questionou a judicialização dos conflitos existentes entre a Arsesp e a Comgás oriundos
da gestão anterior, incluindo a não revisão tarifária que deveria
ter o corrido no ano de 2014, quando o arguido Bonini estava à
frente daquela empresa, questionou o fato de que três dos
cinco diretores atuais da agência advindos da Comgás.O Senhor
Bonini respondeu não haver solução de administração junto à
Arsesp, mantendo-se todos os trâmites das questões a ela pertinentes, ressaltando a solução técnica que pretende alcanças
enquanto diretor daquela agência reguladora e fiscalizadora. O
Senhor Bonini respondeu trata-se de pessoas comprometidas
com a ética profissional, ressaltando sua seriedade profissional
em seus quarenta anos de carreira no setor, as vantagens para
a Arsesp contar com profissionais conhecedores da dinâmica
privada no setor de energia, a boa preparação para superar as
“pressões” que possam existir para agir sempre em benefício
da sociedade com justiça, equidade, equilíbrio e seriedade. A
Senhora Deputada Márcia Lia questionou sobre o recente acordo feito entre Petrobras e Comgás que excluiu o ressarcimento
de valores a que os consumidores teriam direito pelo descumprimento de cláusulas contratuias pela empresa concessionária.
O Senhor Bonini respondeu não possuir informações a respeito
do assunto, dispondo-se a responder em futura oportunidade. A
Senhora Deputada Márcia Lia ainda questionou sobre o “VEM”,
valor econômico mínimo, ao que o Senhor Bonini respondeu
precisar estudar o assunto porque nunca foi de sua alçada
enquanto trabalhava na Comgás. O Senhor Deputado João
Paulo Rillo questionou o motivo da demissão do arguido Bonini
junto à Comgás, no ano de 2016, que respondeu desconhecer
os motivos e que não foi por “justa causa”. Em relação ao
arguido Lopomo, este respondeu ter pedido demissão por motivos pessoais. O Senhor Deputado João Paulo Rillo questionou
sobre “êxito” nas carreiras de consultores dos arguidos. O
Senhor Lopomo respondeu que obteve êxito técnico em sua carreira com as suas consultorias, quando buscou o aprendizado
de novas competências para o seu currículo. O Senhor Bonini
respondeu ter adquirido novos conhecimentos nas áreas de
energia e gás e muito êxito na sua participação na Abegás. O
Senhor Deputado João Paulo Rillo questionou sobre a remuneração dos cargos dos futuros diretores da Arsesp, em comparação com a iniciativa privada. O Senhor Bonini respondeu ter
outra fonte de renda familiar, no ramo imobiliário. O Senhor
Deputado João Paulo Rillo questionou sobre o motivo para que
os arguidos fossem convidados aos cargos. O Senhor Bonini respondeu que há grande demanda na agência, em especial, da
questão tarifária referente à Comgás, à Sabesp e demais questões da área econômico-financeira. O Senhor Deputado João
Paulo Rillo questionou sobre o alto reajuste das tarifas de gás,
diante da queda dos preços internacionais no setor de energia,
ressaltando que a indicação dos arguidos representa a “privatização” da agência. O Senhor Bonini ressaltou que boa parte de
sua carreira foi construída no setor público. O Senhor Lopomo
respondeu representar o Governo eleito democraticamente pelo
povo paulista. Seguiram-se discussões políticas. O Senhor Deputado Carlão Pignatari sugeriu a retomada dos assuntos em
debates em reunião futura, oportunamente, com convite para o
Presidente da Arsesp para esclarecimentos sobre o aumento de
tarifas e solicitou a colaboração dos arguidos para manutenção
da transparência daquela agência reguladora paulista. O
Senhor Presidente opinou pela formalização de convite. Encerradas as manifestações, o Senhor Presidente convocou, nos termos do § 3º, parte final, do artigo 45 do Regimento Interno
vigente, reunião extraordinária desta Comissão Permanente, a
realizar-se aos três minutos, após o encerramento desta reunião, em curso, no mesmo Plenário Tiradentes, desta Assembleia
Legislativa, com o seguinte objeto: item 1 - Projeto de decreto
legislativo nº 01/2019, de autoria da Mesa da Alesp, que aprova
a indicação do Senhor Marcus Vinicius Vaz Bonini para composição do Conselho Diretor da Agência Reguladora de Saneamento
e Energia do Estado de São Paulo – ARSESP, do qual foi relator
o Senhor Deputado Carlão Pignatari, com voto favorável; Item 2
- Projeto de decreto legislativo nº 02/2019, de autoria da Mesa
da Alesp, que aprova a indicação do Senhor Marcos Roberto
Lopomo para composição do Conselho Diretor da Agência
Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo –
ARSESP, do qual foi relator o Senhor Deputado Bruno Caetano,
com voto favorável. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião, gravada pelo Serviço de
Audiofonia, da qual, eu, Maurício Nespeca, Analista Legislativo,
lavrei a presente ata, que vai assinada por sua Excelência, o
Senhor Deputado Presidente da reunião, e por mim, que secretariei os trabalhos. As transcrições integrarão esta ata para
todos os efeitos legais, a qual, dispensada da leitura, foi considerada aprovada, na segunda reunião extraordinária desta
Comissão, realizada, aos três minutos após o encerramento
desta reunião, nesta mesma data, aos seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove.
Deputado José Américo
Presidente
Mauricio Nespeca
Secretário
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COMISSÃO DE INFRAESTRUTURA
ATA DA SEGUNDA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE INFRAESTRUTURA, DO PERÍODO ADICIONAL DA QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA OITAVA
LEGISLATURA.
Aos seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e
dezenove, às dezessete horas e quinze minutos, no Plenário
Tiradentes da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo,
realizou-se a Segunda Reunião Extraordinária da Comissão de
Infraestrutura, do Período Adicional, da Quarta Sessão Legislativa da Décima Oitava Legislatura, sob a Presidência do Senhor
Deputado José Américo, convocada nos termos do § 3º, parte
final, do artigo 45 do Regimento Interno vigente, durante a
realização da primeira reunião extraordinária desta Comissão
Permanente, nesta mesma data. Presentes os Senhores Deputados Carlão Pignatari, Ramalho da Construção, José Américo,
Rogério Nogueira e Ricardo Madalena (membros efetivos). Presente o Senhor Deputado Bruno Caetano (membro substituto
eventual). Ausentes, a Senhora Deputada Analice Fernandes e
os Senhores Deputados Luiz Turco, Adilson Rossi, Léo Oliveira
e Davi Zaia. Havendo número regimental, o Senhor Presidente
declarou aberta a reunião. Dispensada da leitura, a ata da
primeira reunião extraordinária foi considerada aprovada.
Deliberação da pauta: Item 1 - Projeto de decreto legislativo nº
1/2019, de autoria da Mesa, que aprova a indicação do Senhor
Marcus Vinicius Vaz Bonini para o Conselho Diretor da Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São
Paulo - ARSESP. Foi relator o Deputado Carlão Pignatari com
voto favorável. Aprovado como parecer o voto do relator. Item
2 - Projeto de decreto legislativo nº 2/2019, de autoria da Mesa,
que aprova a indicação do Senhor Marcos Roberto Lopomo
para o Conselho Diretor da Agência Reguladora de Saneamento
e Energia do Estado de São Paulo - ARSESP. Foi relator o Deputado Bruno Caetano com voto favorável. Aprovado como parecer o voto do relator. O Senhor Deputado José Américo declarou
sua abstenção em relação à aprovação das proposituras. Nada
mais havendo a tratar, o Senhor Presidente fez os agradecimentos finais e deu por encerrada a reunião. Eu, Maurício Nespeca,
Analista Legislativo, lavrei esta ata, a qual vai devidamente
assinada por sua Excelência, o Senhor Deputado Presidente da
reunião, e por mim, que secretariei os trabalhos, gravados pelo
serviço de audiofonia, cujas transcrições integrarão esta ata,
que, dispensada da leitura, foi considerada aprovada. Plenário
D. Pedro I, aos seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil
e dezenove.
Deputado José Américo
Presidente
Mauricio Nespeca
Secretário

COMISSÃO DE ASSUNTOS DESPORTIVOS
ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS DESPORTIVOS, DO PERÍODO ADICIONAL, DA QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA.
Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois
mil e dezenove, às quinze horas e trinta minutos, no Plenário
José Bonifácio da Assembleia Legislativa do Estado de São
Paulo, realizou-se a Primeira Reunião Ordinária da Comissão de
Assuntos Desportivos, do Período Adicional, da Quarta Sessão
Legislativa da Décima Oitava Legislatura, sob a Presidência do
Deputado Hélio Nishimoto. Presentes os Senhores Deputados
Hélio Nishimoto, Enio Tatto, Luiz Turco, Chico Sardelli e Itamar Borges (membros efetivos). Presente o Senhor Deputado
Antonio Carlos Junior (membro substituto). Presente, também,
o Senhor Deputado Itamar Coppio. Ausente, por motivo justificado, o Senhor Deputado Aldo Demarchi. Ausentes os Senhores
Deputados Cássio Navarro, Abelardo Camarinha, Paulo Correa
Jr e Raul Marcelo. Havendo número regimental, o Senhor Presidente declarou aberta a reunião. Deliberação da pauta: Item
1 - Projeto de lei nº 1062/2017, de autoria da Deputada Leci
Brandão, que institui o "Dia do Atleta Paralímpico". Foi relator
o Deputado Enio Tatto com voto favorável ao projeto na forma
do substitutivo apresentado pela CCJR. Aprovado como parecer
o voto do relator. Item 2 - Projeto de lei nº 1067/2017, de autoria do Deputado Luiz Turco, que institui o Cadastro Estadual de
Treinadores e Escolinhas de Futebol - CETEF, junto à Federação
Paulista de Futebol - FPF. Foi relator o Deputado Enio Tatto com
voto favorável. Aprovado como parecer o voto do relator. Item
3 - Projeto de lei nº 439/2018, de autoria do Deputado Itamar
Borges, que torna permanente os "Jogos Regionais dos Idosos
- JORI", no Estado. Foi relator o Deputado Chico Sardelli com
voto favorável. Aprovado como parecer o voto do relator. Item 4
- Projeto de lei nº 575/2018, de autoria do Deputado Chico Sardelli, que cria o Conselho Estadual de Esporte Universitário. Foi
relator o Deputado Itamar Borges com voto favorável. Aprovado
como parecer o voto do relator. Item 5 (CONCLUSIVA) - Moção
nº 34/2018, de autoria do Deputado Léo Oliveira, que aplaude
a equipe de Futebol de Salão do Município de Serrana pela
conquista da 34ª Taça EPTV de Futsal. Foi relator o Deputado
Itamar Borges com voto favorável. Aprovada conclusivamente
a propositura, na Comissão de Assuntos Desportivos, conforme
voto do relator favorável. Item 6 (CONCLUSIVA) - Moção nº
57/2018, de autoria do Deputado Chico Sardelli, que apela ao
Secretário de Esportes, Lazer e Juventude para que libere os
espaços esportivos públicos do Estado de São Paulo para as
Associações Atléticas Universitárias utilizarem para treinamentos e competições. Foi relator o Deputado Itamar Borges com
voto favorável. Aprovada conclusivamente a propositura, na
Comissão de Assuntos Desportivos, conforme voto do relator
favorável. Item 7 (CONCLUSIVA) - Moção nº 68/2018, de autoria do Deputado Léo Oliveira, que aplaude o Comercial Futebol
Clube, de Ribeirão Preto, pelos seus 107 anos de criação e sua
ascensão à 4ª divisão do futebol paulista. Foi relator o Deputado Itamar Borges com voto favorável. Aprovada conclusivamente a propositura, na Comissão de Assuntos Desportivos, conforme voto do relator favorável. Item 8 (CONCLUSIVA) - Moção nº
69/2018, de autoria do Deputado Léo Oliveira, que aplaude o
Botafogo Futebol Clube, de Ribeirão Preto, pelos seus 100 anos
de criação. Foi relator o Deputado Itamar Borges com voto favorável. Aprovada conclusivamente a propositura, na Comissão de
Assuntos Desportivos, conforme voto do relator favorável. Nada
mais havendo a tratar, o Senhor Presidente, após fazer os agradecimentos finais, deu por encerrada a reunião, gravada pelo
Serviço de Audiofonia, da qual, eu, Maurício Nespeca, Analista
Legislativo, lavrei a presente ata, que, dispensada da leitura, foi
considerada conforme, dada por aprovada e vai devidamente
assinada por sua Excelência, o Senhor Deputado Presidente da
reunião e por mim, que secretariei os trabalhos. Plenário José
Bonifácio, aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de
dois mil e dezenove.
Deputado Hélio Nishimoto
Presidente
Maurício Nespeca
Secretário

Debates
25 DE MARÇO DE 2019
6ª SESSÃO ORDINÁRIA
Presidência: GILMACI SANTOS
Secretaria: LECI BRANDÃO

RESUMO
PEQUENO EXPEDIENTE
1 - GILMACI SANTOS
Assume a Presidência e abre a sessão.
2 - DOUGLAS GARCIA
Critica uso da imagem do presidente Jair Bolsonaro em
folheto de curso que deverá ocorrer na USP, chamado
"Como combater o fascismo". Requisita abertura
de requerimento para que a Universidade preste
esclarecimentos.
3 - PROFESSORA BEBEL LULA
Para comunicação, rebate a fala do deputado Douglas
Garcia. Lamenta que este parlamentar tenha se referido
aos professores da rede estadual de forma pejorativa.
4 - LECI BRANDÃO
Comemora os 97 anos do PCdoB. Faz histórico do
partido e enaltece seus feitos e ideais. Lista os deputados
federais eleitos pelo PCdoB. Enaltece a deputada estadual
Professora Bebel. Demonstra preocupação com ofensas
pessoais ocorridas neste Parlamento.
5 - SARGENTO NERI
Para comunicação, informa que neste sábado, dia 23/03,
esteve em Ibiúna em comemoração ao aniversário da
cidade. Parabeniza o prefeito João Mello pela entrega de
180 moradias populares.
6 - CORONEL TELHADA
Comunica a morte do sargento Clebson Souza do Rosário,
da Polícia Militar da Bahia, e do policial militar sargento
Raimundo Teixeira da Costa, do Pará. Faz críticas ao projeto
de reforma da previdência federal, considerando que
o trabalhador deverá ser prejudicado, especialmente o
policial militar.
7 - LETICIA AGUIAR
Para comunicação, faz comentários sobre a implantação
do botão antipânico em defesa das mulheres vítimas de
violência doméstica. Comunica que o deputado federal
Eduardo Bolsonaro autorizou uma emenda parlamentar
neste sentido, para São José dos Campos, no valor de 150
mil reais. Manifesta-se favoravelmente ao aplicativo SOS
Mulher, de iniciativa do governador João Doria, que visa a
proteção de mulheres vítimas de violência.
8 - ALTAIR MORAES
Fala sobre sua trajetória pessoal como policial militar
e atleta. Lamenta a morte de policiais militares no
combate ao crime. Considera que os jovens periféricos
não têm oportunidades e acabam sendo atraídos para a
criminalidade. Defende a ressocialização destes jovens
através do esporte e da cultura.
9 - VINÍCIUS CAMARINHA
Elogia o governador João Doria pela realização de parceria
público-privada que permitiu a instalação de transporte
ferroviário de passageiros na região de Campinas. Informa
que recebeu apoio da Associação Comercial de Marília em
sua luta contra a instalação de praças de pedágio.
10 - RODRIGO GAMBALE
Lista reivindicações do município de Ferraz de Vasconcelos
para a conquista de um cartório de notas e protestos e um
cartório de registro de imóveis. Informa que amanhã, dia
26/3, haverá uma audiência no Tribunal de Justiça para
tratativas sobre a situação.
11 - EDNA MACEDO
Para comunicação, cumprimenta a deputada Leci Brandão
pela comemoração dos 97 anos do PCdoB. Lembra sua
parceria legislativa com o ex-deputado Jamil Murad.
12 - MARCIO DA FARMÁCIA
Pede isenção do ICMS para as guardas municipais de São
Paulo. Enfatiza ação conjunta das policias militar, civil e
municipal em diversas localidades.
13 - VINÍCIUS CAMARINHA
Para comunicação, critica a Artesp pela autorização de
multas para quem ultrapassar os 40 km de velocidade em
praças de pedágio.
14 - ERICA MALUNGUINHO
Faz críticas ao projeto de reforma da previdência do
presidente Jair Bolsonaro. Lamenta incêndio ocorrido na
Favela do Cimento, no entorno do Viaduto Bresser, na Zona
Leste de São Paulo. Defende a demarcação dos territórios
indígenas e quilombolas. Aponta aumento de casos de
tortura em presídios. Considera que a omissão estatal em
áreas como a Educação é responsável pela violência em
níveis alarmantes no País.
15 - PROFESSORA BEBEL LULA
Para comunicação, corrobora o discurso da deputada Erica
Malunguinho sobre o papel do Estado na prevenção da
violência pública. Defende a aprovação de projeto de lei
que cria comitê contra a tortura em São Paulo.
16 - CORONEL NISHIKAWA
Esclarece que policiais militares estudam Direitos Humanos
em sua formação. Elogia o programa Proerd, que visa
o combate às drogas entre estudantes. Enfatiza que
não deseja embates e nem confrontos com os demais
parlamentares. Manifesta-se contrariamente à instalação
de praças de pedágio entre Bauru e Marília.
GRANDE EXPEDIENTE
17 - DOUGLAS GARCIA
Reflete acerca da paz e contra o discurso de ódio. Exibe e
comenta imagens de manifestação de sindicato, em prol
da libertação de Lula, dia 15/03, em frente a este Poder.
Lembra matérias jornalísticas a informar agressões de
militantes do PT a apoiadores de Jair Bolsonaro. Comenta
três assaltos, na mesma linha de ônibus, ocorridos na
mesma semana. Clama ao secretário de Segurança Pública
que tome providências. Defende a punição de marginais.
18 - PRESIDENTE GILMACI SANTOS
Solicita à galeria comportamento regimental.
19 - ERICA MALUNGUINHO
Para comunicação, rebate o pronunciamento do
deputado Douglas Garcia. Enaltece a relevância dos
Direitos Humanos. Comenta fake news e informações
descontextualizadas.
20 - MARCIO DA FARMÁCIA
Agradece a visita do padre Alex Sérgio, da Igreja Imaculada
Conceição de Diadema. Discorre acerca de dificuldades
no diagnóstico e tratamento do câncer de mama. Anuncia
que fora procurado por mulheres acometidas pela doença,
em Diadema. Lista importantes hospitais da região do
ABC. Aduz que tem acompanhado atendimentos médicos
quanto ao tema. Manifesta preocupação também com
o câncer de próstata. Valoriza a prevenção. Informa que
pretende pesquisar o número de mulheres na fila de
atendimento. Defende maior demanda de consultas em
cidades do interior. Indaga o motivo da elevação dos casos
de câncer de mama.
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21 - PROFESSORA BEBEL LULA
Tece considerações filosóficas a respeito do uso da tribuna
e do voto. Assevera que a Educação é única, humana
e mais do que sagrada. Rebate o pronunciamento do
deputado Douglas Garcia. Acrescenta que a reforma
da Previdência afeta o Magistério. Discorre acerca da
jornada de trabalho da categoria, considerada penosa
pela Organização Mundial da Saúde. Critica a baixa
remuneração dos servidores do setor. Clama pelo
reajuste de 10,15% para professores. Defende o livro, em
detrimento da arma, a favor da cidadania.
22 - PRESIDENTE GILMACI SANTOS
Solicita à galeria comportamento regimental e informa as
visitas de Carlos Fontes, vereador à Câmara Municipal de
Santa Bárbara d´Oeste e de suplente de deputado do PSL.
23 - DOUGLAS GARCIA
Para comunicação, transmite condolências às famíliais
de policiais militares falecidos, em ocorrência de
atropelamento e de infarto.
24 - DOUTOR JORGE LULA DO CARMO
Repudia o comportamento do deputado Douglas
Nascimento. Manifesta orgulho por ser membro do PT.
Reflete acerca do bem e do mal. Discorre sobre a falta
de moradia e de incêndio ocorrido no sábado, na zona
leste da capital. Critica políticas públicas do PSDB, sobre
o tema. Afirma que não se proporcionara condições de
habitabilidade à população necessitada.Lista conjuntos
habitacionais problemáticos, inclusive sob o aspecto
judicial, mormente na citada região da cidade de São Paulo.
Lamenta reintegração de posse em Cidade Tiradentes.
Critica a CDHU - Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano. Defende a discussão de ideias para
melhorar a vida das pessoas.
25 - PRESIDENTE GILMACI SANTOS
Informa visita do prefeito de Palmital e de vereadores de
Tupã.
26 - JANAINA PASCHOAL
Lembra e comenta discurso em que cobrara, do governo
Doria, detalhes técnicos a respeito de projeto que visa a
privatizar seis empresas públicas. Informa que a liderança
do Governo afirmou que o governador do Estado deve
atender ao pleito. Manifesta preocupação com crise a
envolver a Presidência da Câmara dos Deputados e o
governo federal, a respeito da reforma da Previdência.
Indaga o motivo pelo qual os deputados federais ainda
não iniciaram a análise do mérito da matéria. Critica
apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, que criam memes
e anunciam greve de caminhoneiros.
27 - SARGENTO NERI
Pelo art. 82, diz torcer para que o Governo Jair Bolsonaro
dê certo. Ressalta que não tem como concordar com a
reforma da Previdência. Exibe slides explicativos sobre o
assunto. Defende a não inclusão dos policiais militares na
reforma. Discorre sobre a diferença entre os militares das
Forças Armadas e da Polícia Militar. Afirma que os militares
do Exército não têm o stress dos policiais militares.
28 - SARGENTO NERI
Para comunicação, combate a inclusão dos policiais
militares na reforma da Previdência. Diz ser contra esta
reforma. Informa que a expectativa de vida dos policiais
militares, após a aposentadoria, é de cinco anos menos
que os outros cidadãos. Lembra que as Forças Armadas não
fazem o policiamento como a Polícia Militar. Considera a
reforma cruel para os militares.
29 - DRA. DAMARIS MOURA
Para comunicação, informa a presença de representantes
de câmaras de comércio.
30 - ADRIANA BORGO
Pelo art. 82, informa a morte de policiais no final da
última semana. Afirma que os policiais não são pessoas
comuns. Esclarece que o stress sofrido por eles abala tanto
a saúde física como a mental. Discorre sobre a inclusão
dos policiais militares na reforma da Previdência. Critica
a PEC nº 06, em Brasília, que cria os policiais militares
temporários. Agradece aos funcionários desta Casa pelo
acolhimento aos novos deputados. Coloca-se à disposição
para ajudar a valorização e a defesa dos funcionários
públicos.
31 - PRESIDENTE GILMACI SANTOS
Convoca os Srs. Deputados para a sessão ordinária de
26/03, à hora regimental, com Ordem do Dia. Levanta a
sessão.
***
- Assume a Presidência e abre a reunião o Sr. Gilmaci
Santos.
***
O SR. PRESIDENTE - GILMACI SANTOS - PRB - Presente o
número regimental de senhoras deputadas e senhores deputados, sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos.
Esta Presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior e convida a nobre deputada Leci Brandão para leitura da
Resenha.
A SRA. LECI BRANDÃO - PCdoB – Sr. Presidente, temos aqui
uma indicação do nobre deputado Ricardo Madalena, que pede
medidas necessárias para aquisição de um veículo para a área
de Assistência Social do município de Oscar Bressane.
Apenas isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE - GILMACI SANTOS - PRB - Obrigado,
nobre deputada Leci Brandão, pela leitura da Resenha do dia.
Vamos começar os nossos trabalhos com o Pequeno Expediente.
***
- Passa-se ao

PEQUENO EXPEDIENTE
***
O SR. PRESIDENTE - GILMACI SANTOS - PRB - Convidamos
os nobres deputados para as suas manifestações na tribuna.
Convidamos o primeiro inscrito nesta tarde; o nobre deputado Enio Lula Tatto. (Pausa.) Nobre deputado Reinaldo Alguz.
(Pausa.) Nobre deputado Douglas Garcia.
Tem V. Exa. o tempo regimental no Pequeno Expediente.
O SR. DOUGLAS GARCIA - PSL - SEM REVISÃO DO ORADOR - Muito boa tarde a todos, Sr. Presidente, caros pares aqui
presentes, chegou ao meu conhecimento, Sr. Presidente, no dia
de ontem, de que no dia 18, 25 de março e nos dias primeiro,
oito e 11 de abril a USP, ela sediará um curso chamado "Como
Combater o Fascismo".
Para a minha surpresa, ou melhor, para o meu espanto,
foi disseminado este banner aqui, este cartaz, na Cidade Universitária.
***
- É feita exibição de imagem.
***
Esse cartaz coloca o presidente da República como se
fosse um representante do fascismo a ser combatido aqui no
nosso Brasil, na USP, Cidade Universitária, da Universidade de
São Paulo.
Bom, direto aos pontos, senhores: Jair Bolsonaro, ele não é
fascista. Se fosse uma imagem, pelo menos, de Nicolás Maduro,
até acreditaria, até concordaria, uma vez que, diferente de
Bolsonaro, Nicolás Maduro reprime a liberdade de expressão;
Nicolás Maduro, ele faz o próprio povo passar fome, enquanto
ele está no bem-bom; ele manda prender e também manda
matar, como ele fez com Óscar Pérez, enfim.

