Diário Oficial
Estado de São Paulo

Sidney Beraldo - Presidente
Roque Barbiere: 1º Vice-Presidente
Ary Fossen: 2º Vice-Presidente

Emídio de Souza: 1º Secretário
José Caldini Crespo: 2º Secretário

PODER

Legislativo
Diário da Assembléia Legislativa
15ª Legislatura

Marquinho Tortorello: 3º Secretário
Maria Lúcia Prandi: 4ª Secretária

Palácio Nove de Julho Av. Pedro Álvares Cabral, 201 CEP 04097-900 Tel. 3886-6122 www.al.sp.gov.br
Volume 114 • Número 92 • São Paulo, sábado, 15 de maio de 2004

Às 10h – Lançamento da Exposição fotográfica “20 Anos
de Diretas-Já”, com fotos da jornalista Sonia Russo. No
Hall Monumental. A exposição fica até 30/5 e poderá ser
visitada das 10h às 20h.

Presidente do TRE abre curso
sobre legislação eleitoral

ROBERTO C. NAVARRO/AG. ASSEMBLÉIA

Às 15h – Os parlamentares da Comissão Parlamentar de
Inquérito da Câmara dos Deputados, que apura fatos
relacionados à pirataria de produtos industrializados e à
sonegação fiscal, concedem entrevista coletiva à
imprensa sobre o andamento das investigações. Sala de
Imprensa – 2º andar.
Às 20h – Sessão solene, por iniciativa da presidência da
Casa, em comemoração ao transcurso do 80º aniversário
de fundação da União dos Escoteiros do Brasil.
Nas Comissões
Às 9h - Discussão sobre a Reforma Sindical com entidades do
funcionalismo público estadual, sob a coordenação do
deputado Roberto Felício (PT). Auditório Teotônio Vilela.
Às 14h – Roseana Garcia, viúva do prefeito Toninho do PT,
de Campinas, concede entrevista coletiva à imprensa
para divulgar documento a ser entregue à Presidência
da República e à Comissão Nacional de Direitos Humanos,
pedindo a retomada das investigações sobre a morte do
prefeito, assassinado em 10 de setembro de 2001, e
também a inclusão da Polícia Federal no processo
investigatório. A iniciativa é do deputado Sebastião
Arcanjo (PT). Plenário José Bonifácio.

Comissão de
representação
visita Zoológico
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A construção do
museu do Ipiranga
e o Legislativo
Paulista

Imagem do Ribeirão Ipiranga em 1920. Ao fundo pode-se ver o Museu
(Acervo do Museu Paulista)
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Álvaro Lazzarini, presidente do TRE; João Bosco da Silva, presidente do Sindalesp; Paulo Shintate, vice-presidente do TRE; Tito Costa, especialista em direito
eleitoral, e Ricardo Penteado, presidente do IDPE

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador
Álvaro Lazzarini, abriu nesta sexta-feira, 14/5, o II Curso de
Legislação Eleitoral promovido pelo Sindicato dos Servidores
do Poder Legislativo (Sindalesp). O curso, que teve o apoio da
Mesa Diretora da Assembléia e do Tribunal Regional Eleitoral,
tem como co-promotores o Instituto de Direito Político e
Eleitoral (Idpe) e o Instituto Maurício Grabois.
Ao abrir os trabalhos, Lazzarini ressaltou a importância da
iniciativa ao comentar que “o direito eleitoral é relativamente
novo no estudo jurídico brasileiro”.
João Bosco da Silva, presidente do Sindalesp e coordenador
geral do curso, afirmou que o objetivo da iniciativa é
“aprofundar o conhecimento teórico e prático das normas legais
orientadoras das eleições municipais deste ano, além de
contribuir para o aperfeiçoamento da democracia

representativa e consolidação do processo democrático em
nosso país”.
Voltado a candidatos e pré-candidatos, coordenadores de
campanha, dirigentes partidários, parlamentares, servidores
públicos e assessores político-eleitorais, o curso reuniu diversos
especialistas da área para debater temas como o poder de
polícia na propaganda eleitoral, a captação irregular de
sufrágio, redução do número de vereadores, registro e
impugnação de candidaturas, propaganda e pesquisa eleitoral,
direito de resposta, entre outros.
Para Desirée de Marco, secretária geral do evento e
especialista em direito eleitoral, o interesse demonstrado pelo
grande número de inscritos, mais de 600, “é um indicativo da
consolidação de nosso processo eleitoral e um estímulo à
permanência desta iniciativa do Sindalesp”.

Trabalhadores da saúde são
homenageados em sessão solene
O Dia do Trabalhador da Saúde foi
comemorado em sessão solene nesta
sexta-feira, 14/5, na Assembléia
Legislativa. De iniciativa do deputado
Rafael Silva (PL), a solenidade contou
com a presença de líderes sindicais,
representantes de sindicatos de todo
o Estado de São Paulo e trabalhadores
da saúde.
Os integrantes da Mesa, Francisco
Canindé Pegado, secretário geral da
CGT, Edson Laércio de Oliveira,
presidente da Federação dos
Trabalhadores da Saúde, Antonio
Carlos Reis (Salim), presidente da
CGT, o juiz Henrique Nelson Calandra,
representando José Renato Nalini, Autoridades ressaltam dedicação da categoria
presidente do Tribunal de Alçada
Criminal e Pablo Rossi Florêncio, aspirante médico,
O deputado Rafael Silva salientou a importância da categoria
representando o major-brigadeiro-do-ar Paulo Roberto na sociedade brasileira, lembrando que em outros países o
Cardoso Vilarinho, comandante do IV COMAR, prestaram trabalhador da saúde não demonstra a mesma sensibilidade no
homenagem aos trabalhadores da saúde, ressaltando a trato com o ser humano. Enfatizou, também, a necessidade de
dedicação com que exercem suas funções e a importância que os políticos façam justiça à categoria, especialmente do ponto
social que representam.
de vista salarial.
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