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Assembleia realiza Seminário Internacional de Futebol  
para a Copa do Mundo em 2014

Novas leis defendem  
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São Luiz do Paraitinga:  
uma cidade em reconstrução
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carta editorial

Além de exercer sua competência para 
propor e aprovar leis que norteiam 
a sociedade paulista, a Assembleia 
Legislativa do Estado de São Paulo 
cumpre mais uma de suas atribuições: 
dar publicidade aos seus atos. Por 
meio desta publicação, a população 
do Estado pode conhecer a síntese 
dos trabalhos desenvolvidos pelo 
Legislativo. Para o leitor, é uma 
oportunidade de conhecer as novas leis 
paulistas aprovadas entre setembro de 
2009 e fevereiro de 2010, os principais 
assuntos debatidos em seminários e 
audiências, as ações da instituição e 
de seus órgãos internos, bem como as 
diretrizes de trabalho propostas pelas 
autoridadades da Casa.
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mesa diretora

Passado o primeiro ano da 
administração da atual Mesa 
Diretora, é momento de refletir-
mos sobre o que já foi realizado 
e as expectativas para o futuro. 
É também hora de prestarmos 
contas à população e aos de-
mais deputados e deputadas.

A Assembleia Legislativa do 
Estado de São Paulo é o maior 
parlamento estadual do Brasil 
e, portanto, o que tem maior 
atividade e visibilidade. O 
que, de certa forma, serve de 
parâmetro para outras casas 
legislativas do país. Assim, a 
responsabilidade da Mesa vai 
além do nível local e se situa 
como referência nacional.

Ressaltamos que esta admi-
nistração se preocupa, antes de 
tudo, em colocar o Legislativo 
paulista no lugar que bem mere-
ce. Para isso, é preciso valorizar 
o trabalho dos parlamentares e 
dos servidores, garantindo-lhes 
as condições para o exercício 
de suas funções.

A Mesa Diretora trabalha de 
maneira colegiada, buscando 
alcançar esse alto e nobre ob-
jetivo. Finalizamos as obras do 
prédio anexo do Palácio 9 de 
Julho para, concomitantemente, 
propiciar melhores condições de 
trabalho aos deputados e servi-
dores e maior comodidade e 

conforto para quem nos visita.
Após nove anos, a Mesa Di-

retora voltou a realizar concurso 
público para o preenchimento 
de diversos cargos, decorrentes 
de exonerações ou aposentado-
rias, entre os quais de procura-
dor e agente técnico legislativo 
especializado. Esta era uma 
necessidade do Legislativo pau-
lista e demanda apresentada 
pelas entidades representativas 
dos servidores da Casa.

O Acervo Histórico da As-
sembleia disponibilizará em 
breve, na internet, cerca de 300 
mil páginas de documentos pri-
mários dos períodos do Império, 
República Velha e anos 1930. 
Isso permitirá que historiadores, 
pesquisadores e estudantes, en-
tre outros, no conforto de seus 
lares ou em seus locais de tra-
balho, acessem documentos his-
tóricos do Poder Legislativo.

Modernidade, rapidez e 
transparência. Essas três pala-
vras sintetizam o enorme salto 
de qualidade dado pela Mesa 
ao instituir a transmissão ele-
trônica de todo o processo de 
compra de bens e serviços efe-
tuados pela Casa. Com o pro-
cesso eletrônico, eliminamos a 
burocracia e o uso do papel.

Modernidade e transparên-
cia são também expressões que 

Um Parlamento moderno 
e transparente
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resumem outro grande avanço 
da Assembleia, esse em ter-
mos de comunicação. No dia 
29 de abril último, a TV Alesp 
ingressou na era digital, com 
transmissão em sinal aberto, 
permitindo mais qualidade de 
imagem. Nessa data assina-
mos convênio em parceria com 
a TV Câmara e a TV Senado, o 
que baixou custos da operação 
e dividiu responsabilidades. 

Antes acessível somente a 
quem pagava assinatura, hoje 
a TV Alesp pode ser sintoniza-
da gratuitamente no canal 61. 
O modelo de operação imple-
mentado por essa parceria tri-
partite servirá de modelo para 
a expansão da Rede Legislativa 
de TV Digital em todo o país, 
permitindo a inclusão das tevês 
das câmaras municipais.

Em termos de processo legis-
lativo, desde 15 de março de 

2009, quando a atual Mesa 
Diretora tomou posse, até o co-
meço de maio deste ano, foram 
deliberadas cerca de 2.400 
propostas. Trata-se de iniciati-
vas do próprio Legislativo, do 
Executivo e do Judiciário. Des-
tacamos a deliberação sobre 
528 Processos de Decretos Le-
gislativos (PDLs), acumulados 
desde 1995, que foram reme-
tidos à apreciação do Tribunal 
de Contas do Estado.

Merece destaque também a 
intervenção da Assembleia para 
aperfeiçoar matérias do Poder 
Executivo. Em relação ao funcio-
nalismo estadual, por exemplo, 
foi possível garantir conquistas 
como a incorporação até 2014 
do Adicional de Local de Exercí-
cio (ALE) para policiais inativos 
e aposentados. Também mere-
ce destaque a votação do PL 
43/2005, que trata do Plano 

de Carreira do Judiciário. 
A Mesa renova seu compro-

misso com a sociedade pau-
lista e agradece a todos que 
colaboram para que possamos 
avançar ainda mais: os servido-
res da Casa, os deputados, os 
líderes partidários e, sobretudo, 
os diversos segmentos da socie-
dade que apresentam suas de-
mandas, sugestões e reclamos. 

Esse é um ano especial em 
que ocorrerão eleições, mo-
mento maior de expressão da 
soberania popular. Não temos 
dúvida de que o eleitor terá 
mais uma vez oportunidade 
de participar de um debate 
acalorado e rico em ideias e 
projetos para o país e para 
o nosso Estado. Casa política 
por excelência, a Assembleia, 
sem descuidar de suas funções 
institucionais, participará ativa-
mente desse processo.

Barros Munhoz (PSDB)
Presidente

Carlinhos Almeida (PT)
1º Secretário

Aldo Demarchi (DEM)
2º Secretário
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novas leis

Palácio 9 de Julho, sede do Parlamento paulista
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A Assembleia Legislativa de São Paulo, 
ao cumprir seu roteiro de trabalho, 
votou várias proposições que estavam 
sob sua responsabilidade. De setembro 
de 2009 a fevereiro de 2010, várias 
leis propostas pelos parlamentares 
paulistas e pelo governo estadual 
foram discutidas e aprovadas. Uma 
vez sancionadas, elas se incorporaram 
à legislação estadual, estabelecendo 
novas regras e garantindo direitos 
de vários setores da sociedade: 
consumidores, idosos, jovens e 
mulheres. Destaca-se também o avanço 
da legislação que visa garantir a defesa 
do meio ambiente e mitigar os efeitos 
das mudanças climáticas. Conheça as 
novas leis do Estado de São Paulo.      
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novas leis

São Paulo foi o primeiro esta-
do brasileiro a instituir a Política 
de Mudanças Climáticas. A Lei 
13.798, de 9/11/2009, esta-
belece o compromisso do Esta-
do de criar condições para as 
adaptações necessárias aos im-
pactos das mudanças climáticas. 
A iniciativa visa contribuir para 
reduzir ou estabilizar a concen-
tração dos gases de efeito estufa 
na atmosfera.

A nova lei estabelece meta de 
redução na emissão de dióxido 
de carbono de 20% até 2020, 
com base nos dados de 2005. 
Segundo o governo, se as metas 
forem cumpridas, serão emitidas 
24 milhões de toneladas a menos 
de gás carbônico em 2020, em 
comparação com a emissão de 
2005. É uma meta de redução 
que, na prática, significa conter o 
próprio crescimento das emissões 
do gás carbônico.

A Política Estadual de Mudan-
ças Climáticas (PEMC) tem caráter 
de precaução e de prevenção em 
relação à degradação ambiental 
e prevê a adoção de medidas e 

políticas públicas capazes de miti-
gar impactos conhecidos no siste-
ma climático da Terra.

Um dos princípios da legisla-
ção, aprovada pela Assembleia, 
é o do poluidor-pagador, que 
estabelece que o causador do 
impacto ambiental deve arcar 
com o custo decorrente do dano 
causado ao meio ambiente. 

Outros aspectos relevantes são 
o da participação da sociedade 
civil nos processos consultivos e 
deliberativos, a definição de res-
ponsabilidades comuns no com-
bate à mudança global do clima 
e aos seus efeitos negativos e do 
papel da ação governamental na 
manutenção do equilíbrio ecológi-
co, considerado o meio ambiente 
como um patrimônio público a ser 
necessariamente protegido. 

A lei consagra o papel do 
Estado de regular a utilização 
racional do solo, do subsolo, 
da água e do ar, por meio do 
acompanhamento da qualidade 
ambiental, além do planejamento 
e da fiscalização do uso sustentá-
vel dos recursos naturais.

 Política de 
  Mudanças Climáticas
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novas leis

A Secretaria da Fazenda está 
autorizada a realizar a comuni-
cação eletrônica com os con-
tribuintes do Estado. A Assem-
bleia Legislativa aprovou, em 
dezembro, lei que regulamenta 
o Domicílio Eletrônico do Con-
tribuinte, um e-mail que permiti-
rá ao órgão se comunicar com 
empresas, fazer notificações e 
até autuar. O governo paulista 
deve fornecer esse endereço 
eletrônico a todas as empresas 
do Estado de São Paulo.

O domicílio eletrônico vai 
facilitar e modernizar a comu-
nicação entre a administração 
tributária e os contribuintes e 
agilizar as disputas em proces-
sos administrativos. Também 
vai promover a economia de 
recursos e de tempo. Os fiscais 
não mais precisarão ir para as 
ruas entregar intimações, noti-
ficações e autos de infração. 
Esse trabalho pode ser feito 
agora por meio digital, de for-
ma mais rápida, liberando os 
agentes de fiscalização para 
a análise e o cruzamento de 

dados necessários ao combate 
da sonegação fiscal.

A mesma Lei 13.918, de 
22/12/2009, procura aper-
feiçoar as hipóteses de res-
ponsabilidade solidária pelo 
pagamento do ICMS e amplia 
o conceito de estabelecimento, 
ao considerar o escritório onde 
o contribuinte exerce atividades 
de gestão empresarial ou de 
processamento de suas ope-
rações como extensão de seu 
estabelecimento. As medidas 
visam combater o uso da figura 
do “laranja”.

Outro item da mesma lei ele-
vou para 25% a alíquota dos 
solventes. A elevação da alí-
quota tem por objetivo eliminar 
a vantagem econômica gerada 
pelo acréscimo fraudulento de 
solvente à gasolina. Segundo a 
Fazenda estadual, essa medida 
não resultará em acréscimo da 
carga tributária dos produtos 
que utilizam o solvente como 
insumo, uma vez que o adqui-
rente irá contabilizar o crédito 
do imposto recolhido.
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Domicílio eletrônico  
               do contribuinte
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novas leis

A cobrança de assinatura 
mensal nos serviços de telefonia 
fixa e móvel celular pode deixar 
de existir no Estado. Os parlamen-
tares paulistas aprovaram a Lei 
13.854, de 7/12/2009, que 
estabelece que as prestadoras 
de serviços de telecomunicações 
poderão cobrar de seus usuários 
apenas pelos serviços efetiva-
mente prestados. A proposta do 
deputado Jorge Caruso (PMDB) 
também dispõe que o não-cum-
primento da lei sujeitará os in-
fratores ao pagamento de multa 
correspondente a dez vezes o 
valor indevidamente cobrado de 
cada usuário. A lei está suspensa 
por determinação do Supremo 
Tribunal Federal, em caráter limi-
nar, a pedido das empresas de 
telecomunicações.

Já a Lei 13.836, de 
30/12/2009, de autoria do de-
putado Samuel Moreira (PSDB), 
obriga as operadoras de telefo-
nia fixa e móvel celular, na área 
de suas respectivas concessões, 
a instalar acesso telefônico de 
emergência, para atendimentos D
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Serviços de telefonia
de saúde e para comunicação de 
ocorrências policiais, nas rodovias 
em operação no Estado, estaduais 
e federais, em toda sua extensão.

No caso de telefonia fixa, o 
atendimento dar-se-á através de 
equipamento telefônico às mar-
gens da rodovia, conforme sua 
condição técnica. No caso de 
telefonia móvel celular, deverá ser 
disponibilizado, ao longo dos tre-
chos rodoviários, sinal suficiente 
para atendimento de emergência. 
Fica facultada às operadoras a uti-
lização dos terminais e dos sinais 
eletromagnéticos para exploração 
comercial de seus serviços.



13

novas leis

Os estacionamentos paulistas, 
ao receber os veículos, são obri-
gados a emitir comprovante de 
entrega no qual devem constar o 
preço da tarifa; a identificação 
do modelo e da placa do veícu-
lo; prazo de tolerância; horário de 
funcionamento do estabelecimento; 
o nome e o endereço da empresa 
responsável pelo serviço; o número 
de inscrição no Cadastro Nacional 
de Pessoa Jurídica – CNPJ; e dia e 

horário do recebimento e da entre-
ga do veículo. Os relógios de con-
trole de entrada e saída precisam 
ficar visíveis ao consumidor.

A regra mais importante in-
troduzida pela Lei 13.872, de 
15/12/2009, é a proibição de 
fixação de placas que designem 
não ser de responsabilidade dos 
estacionamentos os objetos deixa-
dos no interior dos veículos. Se-
gundo o autor da lei, deputado 
André Soares (DEM), não se deve 
mais tolerar a existência de cláu-
sulas abusivas que exonerem ou 
atenuem a responsabilidade do 
fornecedor. De acordo com o Ins-
tituto Brasileiro de Defesa do Con-
sumidor - IDEC, batidas, roubos 
de carro e furtos de objetos estão 
entre as principais reclamações.

Regras para os estacionamentos

  Cobrança de estacionamento
O PL 1.286/2007, do de-

putado Rogério Nogueira (PDT), 
que estabelece critérios para a 
dispensa do pagamento da taxa 
de estacionamento nos shopping 
centers, foi transformado na Lei 
13.819, de 23/11/2009. Pelo 
dispositivo, os clientes que com-
provarem despesa corresponden-
te a pelo menos 10 (dez) vezes 
o valor da referida taxa, ficam 
liberados do pagamento. 

O benefício previsto na lei só 
poderá ser percebido pelo clien-
te que permanecer por, no máxi-

mo, 6 (seis) horas no interior do 
“shopping center”. A gratuidade 
só será efetivada mediante apre-
sentação de notas fiscais que 
comprovem a despesa efetuada 
no estabelecimento e as notas fis-
cais devem, necessariamente, ser 

datadas do mesmo dia em que o 
cliente fizer o pleito de gratuida-
de. Promulgada pela Assembleia, 
a lei teve veto parcial mantido em 
relação às expressões “e” e “ou” 
“hipermercado”, liberando esses 
estabelecimentos da obrigação.
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novas leis

Obrigações dos fornecedores
Os fornecedores de bens e 

serviços localizados no Estado 
de São Paulo são obrigados a 
fixar data e turno para a entrega 
dos produtos ou realização dos 
serviços aos consumidores. A re-
gra foi criada com a Lei 13.747, 
de 7/10/2009, originada do 
PL 298/2008, da deputada Va-
nessa Damo (PMDB).

Outra obrigação dos fornece-
dores é disponibilizar nas faturas 
seus endereços completos. Essa 
obrigação foi definida pela Lei 
13.835, de 30/11//2009, 
proposta pelo deputado Gilmaci 
Santos (PR). Devem constar nas 
faturas ou boletos mensais de co-
brança o nome da rua ou ave-
nida; número do imóvel; andar, 
sala ou conjunto, se for o caso; 
bairro; cidade; e o código de 
endereçamento postal. Não será 

considerado endereço completo 
o número da caixa postal.

Farmácias e drogarias estabe-
lecidas no Estado de São Paulo 
deverão afixar placa, em local 
visível ao público, com nome e 
número de inscrição do farmacêu-
tico responsável no Conselho Re-
gional de Farmácia – CRF. A obri-
gação foi imposta por meio da Lei 
13.820, de 23/11/ 2009, de 
autoria do deputado Ed Thomas 
(PSB) e que também exige que 
seja informado o horário de tra-
balho do profissional. 

Os anúncios de veículos au-
tomotores publicados em jornais, 
revistas,  periódicos ou outros 
meios de divulgação devem tra-
zer em seu “corpo” os valores, 
individualizados,  corresponden-
tes ao bem colocado à venda. 
O descumprimento do previsto na 
lei sujeitará o meio de divulgação 
utilizado para a publicação ao 
pagamento de multa no valor de 
1.000 (mil) Ufesps. Segundo o 
autor da lei, deputado Eli Corrêa 
Filho (DEM), a omissão dessas in-
formações gera prejuízos ao con-
sumidor, que, sem saber o custo 
real do bem, precisa se deslocar 
ao local onde o bem se encontra, 
pois somente terá conhecimento 
do valor ao ver o veículo.
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novas leis

O Programa Estadual de Mo-
radia do Idoso – PEMI, proposto 
pelo deputado Aldo Demarchi 
(DEM) e aprovado pela Assem-
bleia, garante condições para a 
aquisição de imóveis por pessoas 
maiores de 65 anos. Financia-
mentos adequados à capacidade 
econômica de cada adquirente e 
conjuntos habitacionais dotados 
de serviços de atendimento médi-
co, assistência social, restaurante 
comunitário e área de lazer são 
algumas medidas desse progra-

ma, que visa a melhoria da qua-
lidade de vida daqueles que se 
encaixam nesta faixa etária.

Outra lei que beneficia os ido-
sos é a que obriga as unidades 
de saúde do Estado a afixar, em 
local visível ao público em geral, 
aviso sobre o direito das pes-
soas com mais de 60 anos te-
rem acompanhante por ocasião 
da internação ou observação. 
Segundo o autor da Lei 13.781,  
de 23/10/2009,  deputado 
Vitor Sapienza (PPS), “muito em-
bora esteja garantido  no artigo 
16 do Estatuto do Idoso o direito 
a acompanhante em tempo inte-
gral nos casos de internação ou 
observação em estabelecimentos 
de saúde, esse direito não vem 
sendo exercido. O desconheci-
mento por parte dos destinatários 
e a rotina dos órgãos de saúde 
que impede os seus profissionais 
de informar aos pacientes idosos 
podem ser fatores da não efetiva-
ção de tal prerrogativa”.
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novas leis

A Lei estadual 13.818, de 
23/11/2009, de autoria do de-
putado Antonio Salim Curiati (PP), 
autoriza a instalação de Centros 
Assistenciais Comunitários – CAS 
nas localidades onde existam pre-
sídios, penitenciárias, casas de 
detenção ou outros tipos de esta-
belecimento penal.  Esses centros 
destinam-se à prestação de as-
sistência médica, odontológica, 
educacional, psicológica, cultural 

e esportiva, bem como ao forneci-
mento de alimentação às pessoas 
carentes em número igual ao de 
presos confinados nos presídios e 
estabelecimentos congêneres ins-
talados na mesma localidade. O 
atendimento assistencial a ser dis-
pensado aos usuários dos CAS 
poderá ser equivalente, no que 
couber, ao que é dispensado aos 
presos e detentos nos estabeleci-
mentos penais.

Localidades de presídios 

Vítimas de 
 violência sexual

Os procedimentos de aten-
dimento especial às mulheres e 
crianças vítimas de violência se-
xual foram objeto de lei propos-
ta pela deputada Maria Lúcia 
Amary (PSDB). O atendimento 
especial previsto na Lei 13.813, 
de 13/11/2009, consistirá na 
assistência médico-emergencial 
e assistência médico-legal, que 
deverão ser prestadas às vítimas 
no mesmo hospital ou unidade 
de pronto-atendimento da rede 
pública e privada conveniada 
ao Sistema Único de Saúde – 
SUS. A lei assegura às vítimas 

de violência sexual o direito 
de realizar os exames médicos 
periciais com especialistas do 
Instituto Médico Legal – IML no 
estabelecimento hospitalar de 
atendimento, bem como o direi-
to de elaborar boletim de ocor-
rência noticiando a violência 
sofrida. As vítimas de violência 
sexual terão à disposição psi-
cóloga e assistente social para 
acompanhamento psicossocial 
e assistência jurídica, para as 
devidas providências de respon-
sabilização do agressor nas uni-
dades de referência.D
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novas leis

No mesmo espírito da lei anti-
fumo, proposta pelo Executivo, a 
proibição da venda de narguilé 
aos menores de 18 anos foi 
aprovada pela Assembleia. A 
Lei 13.779, de 21/10/2009, 
proposta pelo de putado Ed-
son Ferrarini (PTB), determina 
que os estabelecimentos que 
comercializam o cachimbo 
conhecido como “narguilé” 
só poderão vendê-lo aos que, 

mediante apresentação de docu-
mento de identidade, comprova-
rem a maioridade.

 Assistência técnica 
    para habitação

O direito à assistência técnica 
pública e gratuita para projetos e 
construção de habitação de interes-
se social foi garantido pela Assem-
bleia Legislativa com a aprovação 
da Lei 13.895, de 22/12/2009, 
originada de projeto do deputado 
Fausto Figueira (PT). 

A prestação de assistência 
técnica já é parte do direito so-
cial à moradia previsto no art. 6o 
da Constituição Federal. Também 
há lei federal (Lei 11.888/2008) 
que assegura às famílias de baixa 

renda assistência técnica pública 
e gratuita nas áreas de arquite-
tura, urbanismo e engenharia. A 
nova lei estadual ratifica a ga-
rantia desse direito pelo Estado, 
aderente ao Sistema Nacional 
de Habitação de Interesse Social 
– SNHIS, que deve assim atuar 
como articulador das ações do 
setor habitacional do seu territó-
rio, dando apoio aos municípios 
para a implantação de seus pro-
gramas habitacionais e das suas 
políticas de subsídios.

S
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Narguilé
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Um fundo especial para imuni-
zação em massa e controle de do-
enças foi instituído por meio da Lei 
13.867, de 9/12/2009. Sua fi-
nalidade é apoiar a Secretaria da 
Saúde na promoção de estudos e 
pesquisas no campo da educação 
em saúde, imunização e agravos 
inusitados à saúde; no desenvolvi-
mento e execução de programas 
de imunização em massa contra 
doenças transmissíveis, treinamen-
to e aperfeiçoamento de pessoal 
técnico, e divulgação de conheci-
mento científico.

As receitas do fundo serão 
provenientes de dotações con-
signadas no Orçamento, recur-
sos provenientes do Ministério 
da Saúde, contribuições da 

União, de outros Estados ou 
dos municípios, auxílios, sub-
venções, contribuições, valores 
oriundos de convênios, financia-
mentos e doações de entidades 
públicas ou privadas, produto 
da cobrança de serviços pres-
tados a terceiros, taxas de ad-
ministração e renda decorrentes 
de convênios para execução de 
serviços, no campo de sua es-
pecialidade, entre outros.

A lei aprovada pela Assem-
bleia contempla, ainda, sistema 
de transferência direta e automá-
tica de recursos deste Fundo aos 
Fundos Municipais de Saúde, a 
ser operada mediante créditos 
bancários em conta específica 
dos respectivos fundos munici-
pais. As transferências seriam as 
referentes aos repasses regulares 
e os voltados para os projetos e 
programas estabelecidos, de for-
ma a agilizar a transferência dos 
recursos estaduais e sua utilização 
pela área da saúde municipal, 
dentro de mecanismos de contro-
le e avaliação dos resultados dos 
serviços municipais de saúde.

Fundo para imunização  
   em massa
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Os parlamentares paulistas 
aprovaram a criação do Progra-
ma de Atenção às Pessoas com 
Doenças Metabólicas Heredi-
tárias, proposto pelo deputado 
Roberto Morais (PPS). O progra-
ma, previsto pela Lei 13.856, 
de 7/12/2009, visa garantir, 
por meio de ações concretas do 
poder público estadual, a divul-
gação e o diagnóstico dessas 
doenças, o efetivo e permanen-
te treinamento de seus profissio -
nais da área de saúde para o 
eficaz atendimento aos doentes 
e a garantia do fornecimento 

Doenças metabólicas
  hereditárias

completo e ininterrupto dos me-
dicamentos disponíveis para os 
tratamentos.

Atualmente, são conhecidas 
cerca de 500 doenças metabó-
licas hereditárias. Essas doenças 
são consideradas raras, porém, 
quando consideradas em con-
junto, sua incidência é de 1 para 
cada 5.000 nascidos vivos. Mui-
tas delas têm tratamento. Quando 
diagnosticadas nos primeiros dias 
de vida e tratadas corretamente, 
evitam-se graves consequências, 
permitindo aos portadores desen-
volver uma vida normal. 

No campo e 
  na escola

O direito à educação de jo-
vens atletas está resguardado. 
A Lei 13.748, de 8/10/2009, 
de autoria do deputado Raul 
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Marcelo (PSOL), – determina 
aos clubes de futebol que asse-
gurem aos jogadores menores 
de 18 anos a eles vinculados 
matrícula em instituição de en-
sino pública ou particular. A 
lei  considera clubes oficiais as 
associações devidamente re-
gistradas e reconhecidas pela 
Federação Paulista de Futebol 
e impõe aos infratores da nor-
ma a aplicação das penalida-
des de multa e de impedimento 
de participação em torneios e 
competições oficiais.
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Com o intuito de fomentar o 
turismo entre os jovens, foi aprova-
da a lei que cria o “Programa Es-
cola Albergue: Turismo Estudantil”. 
A proposta do deputado Donisete 
Braga (PT) permite que, durante as 
férias escolares, uma escola da 
rede estadual de ensino das estân-
cias do Estado de São Paulo seja 
transformada em albergue para 
receber estudantes do ensino fun-
damental, médio e superior.

Os estabelecimentos de ensi-
no selecionados para servir de 

Escola albergue
albergue deverão manter con-
dições mínimas de acomoda-
ção, oferecendo local próprio 
para dormitório, refeitório, ves-
tiário, banho e higiene pessoal, 
mediante a cobrança de valores 
módicos, que serão, inteiramente, 
empregados na manutenção do 
albergue. Os valores cobrados 
pela escola albergue, em con-
traprestação à hospedagem ofe-
recida, serão administrados pela 
respectiva Associação de Pais e 
Mestres – APM.
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Desenvolvimento tecnológico
Os parlamentares paulistas apro-

varam mudanças na lei que criou o 
Fundo Estadual de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico – Funcet. 
Agora, este Fundo poderá partici-
par do capital de empresa privada 
de propósito específico que vise o 
desenvolvimento industrial e tecnoló-
gico, desde que em consonância 
com as prioridades da política in-
dustrial e tecnológica do Estado. 

Entidades nacionais de direito 
público ou de direito privado sem 
fins lucrativos voltadas para ativi-
dades de pesquisa e desenvolvi-
mento tecnológico poderão ser 
apoiadas com recursos do Funcet. 
O objetivo é estimular alianças 
estratégicas e o desenvolvimento 
de projetos de cooperação envol-
vendo empresas nacionais, institui-

ções públicas e organizações sem 
fins lucrativos voltadas para ativi-
dades de pesquisa e desenvolvi-
mento de produtos e de processos 
inovadores.
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A “Virada Cultural Paulis-
ta” passou a ser regulamen-
tada pela Lei 13.814, de 
13/11/2009, proposta pelo 
deputado Bruno Covas (PSDB). 
O evento tem duração mínima 
de 24 horas ininterruptas, uma 
maratona de atividades e even-
tos de caráter cultural marcada 
pela pluralidade de expressões 
e gêneros artísticos.

Segundo a lei, o evento deve 
ser promovido, a critério do Po-
der Executivo, em um dos finais 
de semana do mês de maio, si-
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Virou lei
multaneamente, em pelo menos 
uma cidade de cada região de 
governo. Nos eventos que se 
realizarem em espaços públicos 
no período de promoção da “Vi-
rada Cultural Paulista” será asse-
gurada a gratuidade na partici-
pação, como forma de garantir o 
acesso ao grande público.

Com a antecedência mínima 
de 30 (trinta) dias da ocorrência 
do evento, o Poder Executivo edi-
tará ato regulamentando a sua 
realização, do qual deverá cons-
tar o respectivo cronograma.

Institutos históricos
No âmbito da cultura, o de-

putado João Mellão Neto (DEM) 
conseguiu a aprovação de seu 
projeto que autoriza o Poder Exe-
cutivo a conceder auxílio finan-

ceiro aos institutos históricos e 
geográficos. 

A Lei 13.853, de 3/12/2009, 
diz que, para se habilitar ao re-
cebimento do auxílio, a entidade 
deverá possuir patrimônio pró-
prio, biblioteca especializada, 
arquivos documentais acessíveis 
ao público e atuação efetiva no 
âmbito da unidade geográfica 
que representa. 

As instituições destinatárias do 
auxílio financeiro não poderão re-
munerar seus dirigentes e conselhei-
ros. O auxílio financeiro deve ser 
aplicado, exclusivamente, nos equi-
pamentos culturais da instituição.
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Reabertura dos trabalhos  
da Assembleia

Os trabalhos da Assembleia Le-
gislativa foram reabertos no dia 1º 
de fevereiro pelo presidente Barros 
Munhoz, que instalou a 4ª Sessão 
Legislativa da 16ª Legislatura. O 
chefe da Casa Civil, Aloysio Nu-
nes Ferreira, fez a entrega da men-
sagem anual sobre as atividades 
do Executivo em 2009, lida pelo 
1º secretário da Mesa, deputado 
Carlinhos Almeida. Nesta, as ativi-
dades do Executivo foram descritas 
de modo detalhado, especialmen-

te quanto às suas ações, aos seus 
programas e às suas iniciativas.

Destacaram-se as medidas 
tomadas pelo governo no enfren-
tamento da crise econômica mun-
dial, como o incentivo aos inves-
timentos privados com a redução 
de alíquotas de ICMS, o apoio e 
fomento às micro e pequenas em-
presas, a expansão do crédito, a 
geração de empregos e a garan-
tia de investimentos públicos.

Outro aspecto enfocado foi o 

aumento dos recursos orçamentá-
rios destinados às áreas sociais, 
especialmente na Educação, 
40% maior do que aquele de 
2006. Os investimentos, diz a 
mensagem, possibilitaram a im-
plantação e o aprofundamento 
de diversos programas, como o 
Programa Ler e Escrever, a forma-
ção continuada do professor, a 
elaboração de material didático 
e de apoio à ação do docente.

A mensagem salientou que, 

Aloysio Nunes Ferreira entrega mensagem do governador ao predidente Barros Munhoz 
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graças ao apoio do Legislativo, 
com a aprovação de projeto de 
lei, foi concedido bônus de resul-
tado aos servidores do ensino, 
além da valorização por mérito, 
instrumento que pode mais que 
triplicar o salário do professor ao 
longo da carreira. Também com 
o apoio do parlamento, o gover-
nador enfatizou o exame e apoio 
a projetos de iniciativa do Executi-
vo relativos ao aprimoramento da 
gestão pública, como a aprova-
ção de leis voltadas ao funciona-
lismo: criação de diversos cargos 
no Quadro da Saúde, a bonifica-
ção por resultado no âmbito do 
Centro Paula Souza e a Jornada 
Integral de Trabalho Docente.

Barros Munhoz ressaltou que 

o melhor indicador do trabalho 
legislativo é a eficiência dos 
projetos aprovados pelo Plená-
rio, amplamente discutidos e 
analisados pelos parlamentares. 
Disse, ainda, que o Legislativo 
não discute e analisa apenas 
projetos de lei de autoria de 
deputados, mas também do 
Executivo, do Ministério Públi-
co, do Tribunal de Contas do 
Estado e do Tribunal de Justiça.  
Mencionou, também, as seis 
CPIs instaladas e a realização 
de 104 audiências públicas, 
salientando que isso foi possível 
graças ao entendimento entre as 
lideranças partidárias. 

Além do chefe da Casa Civil, 
Aloysio Nunes Ferreira, represen-

tando o governador José Serra, 
participaram da cerimônia o 
desembargador William Roberto 
de Campos; Fernando Grella, 
procurador-geral de Justiça; con-
selheiro Fúlvio Biazzi, presidente 
do Tribunal de Contas; Jayme Gi-
menez, subsecretário de Assuntos 
Parlamentares da Casa Civil; José 
Vicente Guariba, representando 
o secretário de Transportes Me-
tropolitanos, José Luiz Portella; 
Carlos Alberto Estrascine, asses-
sor especial do secretário da 
Segurança Pública; José Leal, 
presidente do Sindicato dos De-
legados de Polícia do Estado de 
São Paulo; e José Oliveira Justino, 
do Conselho Estadual da Pessoa 
com Deficiência. 

Parlamentares paulistas participam da sessão de reabertura dos trabalhos no plenário Juscelino Kubitschek 
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As copas do mundo 
de futebol deixaram um 

legado de valor inestimável 
para o desenvolvimento e moder-
nização das nações que já sedia-
ram os jogos. Na Copa de 2002, 
por exemplo, Japão e Coreia do 
Sul registraram um crescimento do 
Produto Interno Bruto (PIB) de 3,2% 
nos anos subsequentes. Na média, 
o impacto do campeonato mundial 
sobre o PIB dos países-sede tem os-
cilado entre 2% e 2,5 %.

No Brasil, sede da Copa em 
2014, não deve ser diferente. 
Mas tudo dependerá de investi-
mentos, organização e, sobretu-
do, articulação entre os governos 
e os vários atores envolvidos no 
evento – incluindo a sociedade – 
para que não haja risco desse le-
gado se transformar em “elefantes 
brancos” e dívidas. 

Com o objetivo de ampliar os 
debates, identificar gargalos e 
soluções que garantam o sucesso 
do evento, a Assembleia Legis-
lativa de São Paulo promoveu o 
Seminário Internacional Copa 
2014, em parceria com a Fede-

ração Paulista de Futebol, entre 
os dias 9 e 11 de fevereiro.

O seminário foi coordenado 
pelo deputado Vicente Cândido 
(PT), então presidente da Comis-
são de Esportes e Turismo da As-
sembleia paulista, e contou com 
a participação dos ministros do 
Turismo, Luiz Barretto, e do Es-
porte, Orlando Silva Júnior; do 
então secretário estadual de Es-
porte, Lazer e Turismo, Claury 
Alves da Silva, e do secretário 
de Economia e Planejamento, 
Francisco Vidal Luna; do então 
secretário de Esporte, Lazer e 
Recreação do município de São 
Paulo, Walter Feldman; do vice-
presidente da Confederação 
Brasileira de Futebol (CBF), José 
Maria Marin; do presidente da 
São Paulo Turismo, Caio Luiz de 
Carvalho; dos presidentes do 
São Paulo Futebol Clube, Juvenal 
Juvêncio, e do Sport Club Corin-
thians Paulista, Andrés Sanches, 
entre outros.

Logo no primeiro dia do semi-
nário, uma boa notícia animou os 
prefeitos: cidades do interior pau-



lista com estádio e estrutura hote-
leira compatíveis com as exigên-
cias da Federação Internacional 
de Futebol Associado – Fifa pode-
rão sediar treinos de seleções de 
futebol que estarão no Brasil para 
disputar a Copa. “Todos os pre-

feitos deveriam ficar atentos. Pre-
tendemos trazer para São Paulo 
32 seleções, que terão de treinar 
aqui. Isso poderá envolver outras 
cidades”, afirmou o presidente da 
Federação Paulista de Futebol, 
Marco Polo Del Nero. 

Vicente Cândido (1º à dir.) coordenou a abertura do seminário ao lado de Claury Alves Silva, Conte Lopes, Luiz Barretto e Walter Feldman 
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A prefeita de Ribeirão Preto, 
Dárcy Vera, lembrou que 80 mu-
nicípios paulistas já haviam se 
credenciado na Secretaria de 
Esportes, Lazer e Recreação. Ela 
comemorou a possibilidade de 
sediar também os treinos das sele-
ções de futebol: “Queremos muito 
viver a magia da Copa, ser um 
centro de treinamento e receber 
uma seleção”. As cidades que 
receberão a Copa deverão ser 
escolhidas pelos critérios estabe-
lecidos pela Fifa. O governo do 
Estado providenciará reunião com 
representantes das 80 cidades ins-
critas para discutir a organização.

A abertura do seminário ocor-
reu no mesmo dia em que a Taça 
da Copa estava em exposição no 
Memorial da América Latina e em 

Dárcy Vera
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que os dirigentes da Confedera-
ção Brasileira de Futebol (CBF) ne-
gociavam, em Zurique, na Suíça, 
modificações estruturais no projeto 
de reforma do Morumbi para se-
diar o jogo inaugural da Copa. 
“Estamos empenhados em que o 
Morumbi abra a Copa”, sublinhou 
o secretário Claury Alves.  

Para o ministro do Turismo, 
Luiz Barretto, o Morumbi, que já 
é uma arena multiuso, “se creden-
cia para ser uma grande arena 
poliesportiva”. As obras serão 
realizadas com financiamento 
do Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e Social 
(BNDES), com recursos próprios 
do clube e de merchandising, in-
formou o presidente do São Paulo 
Futebol Clube, Juvenal Juvêncio. 

O jogador Ro
naldo Nazario 
foi homena gea 
do pela As
sembleia Legis
lativa e pela 
Fe deração Pau
lista de Futebol 
no segundo dia 
do Seminário 
In ternacional 
Copa 2014. A 
Medalha Cra
que Superação 
– uma placa em 
forma de bola de futebol verde 
e amarela com dedicatória – foi 
entregue a Ronaldo pelo capitão 
da seleção tricampeã brasileira 
de 1970, Carlos Alberto Torres. 
Ronaldo dedicou a premiação 
aos jovens atletas que nele se ins
piram. “É um prêmio que reflete 
um pouco minha vida, a supe
ração das minhas lesões, meus 
altos e baixos. Espero que esteja 
contribuindo com o desenvolvi
mento desses atletas (os jovens) 
que se espelham em mim.” 
O craque agradeceu mais uma 

vez a acolhi da 
dos paulistanos: 
“Para mim, está 
sendo uma eta
pa muito pra
zerosa, muito 
boa, e espero 
que continue 
as  sim por muito 
tem po”. Quanto 
a ser convoca
do para a se
leção, Ronaldo 
disse que tudo 
tem sua hora, e 

que trabalharia e faria o melhor 
possível para merecer estar lá. 
O craque foi recebido pelo 
presidente em exercício da As
sembleia, Conte Lopes, e pe
los deputados Luciano Batista 
(PSB), José Zico Prado (PT), Alex 
Manente (PPS), Baleia Rossi 
(PMDB), Waldir Agnello (PTB), 
Camilo Gava (PV), João Barbo
sa (DEM), Jonas Donizette (PSB), 
Jorge Caruso (PMDB), além do 
então presidente da Comissão 
de Esportes e Turismo, Vicente 
Cândido (PT). 

Craque Superação

Juvenal Juvêncio
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Investimentos em São Paulo

BNDES: R$ 4,5 bilhões para as arenas

O gerente do Departamento de 
Desenvolvimento Urbano e Re
gional do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES), Rodolfo Torres, 
apresentou o projeto básico já 
aprovado pela Fifa. Tratase de 
um plano para viabilidade eco
nômica no pósCopa, que leva 
em conta a adequação da inser
ção urbana no entorno das are
nas – acessibilidade e escoamen
to de pessoas –, sustentabilidade 
ambiental, fiscalização e contro
les independentes do orçamento 
e da execução das construções 
no prazo determinado. 
De acordo com Torres, as arenas 
são foco prioritário. O BNDES 
criou o Programa ProCopa Are
nas, que irá financiar esses in
vestimentos. Segundo Torres, a 
dotação de recursos para as are
nas é de R$ 4,8 bilhões, sendo 

que 80% desse valor poderá ser 
financiado pelo BNDES. 
Para a área de hote laria, foi cria
do o Programa ProCopa Tu rismo, 
que envolve re for mas, amplia
ção, modernização e construção 
de novos em pre endimentos, com 

dotação total de R$ 1 bilhão. 
Quanto à mobilidade urbana, 
o BNDES poderá ter de 80% a 
90% de participação nos inves
timentos.  
Outros investimentos necessá
rios, segundo ele, são: adequa
ção das condições de hotelaria, 
infraestrutura urbana, telecomu
nicações, segurança pública e 
tecnologia de informações e co
municações. 
Torres enumerou alguns legados 
que a Copa de 2014 deixará 
para o país: fortalecimento do 
futebol, ampliação da profissio
nalização do esporte, efeito de 
coordenação entre as esferas de 
governo para redução dos gar
galos da infraestrutura, cresci
mento do turismo doméstico, mo
dernização do parque hoteleiro e 
surgimento de novos negócios em 
diversos setores da economia.     
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O governo de São Paulo tam-
bém está investindo na infraestrutura 
do Estado. A expectativa é que os 
jogos de abertura da Copa 2014 
aconteçam em São Paulo, infor-
mou o secretário de Economia e 
Planejamento, Francisco Vidal Luna, 
destacando a modernização e am-
pliação do sistema de transporte. 
O acesso ao estádio do Morumbi 
será beneficiado com a construção 
de monotrilho, batizado de Linha 
Ouro. Com custo de R$ 3,175 bi-
lhões, a linha sairá das estações 
São Judas e Jabaquara do Metrô e 
irá até o estádio. 

Para Luna, o transporte é o item 
mais crítico do projeto e de maior 
impacto na qualidade de vida dos 
moradores de São Paulo. Uma série 
de intervenções está prevista, como, 
por exemplo, a melhoria na CPTM, 
com a incorporação de 84 compo-
sições de trens com 8 carros cada, 
a qualidade superior dos atuais trens 
do metrô, obras viárias como as 
da marginal do Tietê e do Rodoa-
nel, a finalização da avenida Ro-
berto Marinho – Águas Espraiadas 
– e a ampliação da Jacu-Pêssego, 
prevista para 2012.

São Paulo não terá problemas 
de infraestrutura hoteleira. O presi-
dente do São Paulo Futebol Clube, 
Juvenal Juvêncio, destacou que a 
Fifa exige 45 mil quartos de hotel 

na cidade que abrirá os jogos. São 
Paulo já tem 42 mil e a construção 
de novos hotéis permitirá ultrapas-
sar o número estabelecido.

O problema será atender às 
exigências da Federação em rela-
ção à infraestrutura aeroportuária. 
“A Fifa prevê que, na abertura dos 
jogos, será necessária infraestrutu-
ra para pouso e permanência em 
solo de 1.500 aviões particulares. 
A Assembleia já atentou para isso 
num momento importante”, disse o 
presidente do São Paulo.

Estudo realizado pelo Sindicato 
Nacional das Empresas Aeroviá-
rias (SNEA) prevê que o país terá 
problemas antes mesmo do início 
da Copa do Mundo. Segundo o 
presidente do SNEA, José Marcio 
Mollo, há pontos críticos no aero-
porto internacional de São Paulo, 
que demanda construção de um 
terceiro terminal de passageiro; am-
pliação do pátio das aeronaves; 
novas posições remotas para o es-
tacionamento de aviões; e a cons-
trução de saídas rápidas nas pistas 
de táxi. No Aeroporto de Congo-
nhas, o terminal de passageiros e o 
pátio de aeronaves também preci-
sariam ser ampliados. Já Viracopos 
necessita de uma segunda pista 
para pouso e decolagem, além da 
construção de saída rápida na pis-
ta de taxiamento de aeronaves. Francisco Vidal Luna
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Os “grandes negócios” da 
Copa 2014 acontecerão fora 
dos estádios. O fluxo de turistas 
no Brasil aumentará em 600 mil 
pessoas, segundo o presiden-
te da SP Turismo, Caio Luiz de 
Carvalho. A Copa de 2006, na 
Alemanha, ele exemplificou, reu-
niu cerca de dois milhões de tu-
ristas. Frankfurt foi a cidade que 
mais recebeu visitantes, apesar 
de não ter sediado nenhum jogo. 
O segredo foi realizar diversos 
eventos relacionados à Copa. 
“Cerca de sete ou oito meses an-
tes dos jogos, as cidades-sedes 
começam a receber turistas.”

O Brasil precisa estar prepa-
rado para atender as demandas 
relacionadas à Copa do Mun-
do. Gilberto Lima, diretor da 
Agência Brasileira de Promoção 
de Exportações e Investimentos 
(Apex), contou que tem recebi-
do inúmeras solicitações de inte-
ressados em investir no país. A 
função da agência, explicou, é 
coordenar, estruturar e orientar 
as respostas a tais demandas, 
direcionadas, em sua maioria, 
a questões sobre legislação e 
editais de licitação.

As ações de promoção do 

país serão aceleradas durante 
a Copa de 2010, na África do 
Sul. A Apex está organizando o 
Pavilhão Brasileiro em Johanes-
burgo, espaço de 2.300 metros 
quadrados com diversos am-
bientes para incentivar o relacio-
namento de negócios. Seminá-
rios sobre investimentos, equipe 
habilitada a responder questões 
da imprensa e dos investidores, 
ambiente tecnológico para mos-
trar o Brasil como um país de 
excelência em áreas tecnoló-
gicas, mesas de interatividade 
virtual e games com realidade 
virtual são algumas das ações 
direcionadas a esse objetivo. 

A Apex já está em contato 
com o empresariado sul-africano 
com o intuito de negociar a ins-
talação, em shoppings centers 
de Johannesburgo, de quios-
ques com alimentos e redes de 
fast food brasileiros.

“O país está se internaciona-
lizando cada vez mais. Temos 
de aproveitar a exposição do 
Brasil na África do Sul para 
expor a maturidade alcançada 
pelo país nas relações comer-
ciais internacionais”, enfatizou 
Gilberto Lima.  

Bons negócios com a Copa

Caio Luiz de Carvalho
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seminário internacional

Copa 2014:  
R$ 24 bilhões de investimentos

“A realização da Copa do Mun
do trará visibilidade internacional, 

incrementará o turismo e melhorará 
a imagem mundial do país”, afirmou o 

ministro do Esporte, Orlando Silva Júnior, 
durante o Seminário Internacional de Fute

bol  Copa do Mundo 2014 no Brasil. 
Ele lembrou que, após a inspeção da Fifa em 

2008, foi decidido que 12 cidades no Brasil se
rão sedes dos jogos e outras, ainda não defini
das, poderão receber as equipes participantes da 
competição para concentração e treinamento. 
A Copa 2014 exigirá investimentos de R$ 24 bi
lhões na melhoria da infraestrutura urbana, de 
transportes, na mobilidade urbana, nos portos e 
aeroportos, nas telecomunicações e na hotelaria. 
Só em obras de reforma e ampliação de aeropor
tos serão investidos R$ 5 bilhões. 
Os prazos terão de ser cumpri
dos e a aplicação dos recursos 
tem que ser feita de forma 
transparente e objetiva, fis
calizada por um comitê de 

acompanhamento, afir
mou o ministro 

Nos estádios, o prazo
limite para apre

sentação de projetos para apro
vação dos financiamentos junto ao 
BNDES encerraria no dia 1º de mar
ço. A Copa, de acordo com o ministro, 
deverá ser ambientalmente sustentável. 
Para tanto, serão necessários investimentos 
em energia limpa, transporte sobre trilhos em 
São Paulo, reciclagem de resíduos e reaprovei
tamento das estruturas. 
“A reformulação dos estádios ajudará na mu
dança de paradigma das competições esporti
vas no Brasil”, finalizou o ministro. Ele se mostrou 
preocupado com o andamento das obras para a 
Copa: “Estamos no sinal amarelo. Espero que os 
prazos sejam cumpridos”. Ele ressaltou que todas 
as cidades devem cumprir os prazos estabelecidos, 
já que o país encontrou dificuldades para esta

belecer o total de 12 centros ur
banos como sede dos jogos. “Fiz 
questão de estabelecer uma 
matriz de responsabilidades, 
que já foi publicada com o 
cronograma das obras.” 
Orlando Silva conclamou 
toda a sociedade a 
acompanhar o anda
mento das obras. 

Orlando Silva Júnior
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seminário internacional

Um olhar para o futuro

O estádio Moses Mabhida Sta
dium, em Durban, na África do 
Sul, um dos que vão receber jo
gos da Copa do Mundo 2010, 
é um exemplo do esforço que 
o Brasil terá de fazer para se
diar os jogos da Copa 2014. O 
projeto arquitetônico do estádio 
mostra claramente a preocu
pação com o futuro, já que foi 

idealizado para ser sustentável: 
“Temos que olhar para além do 
evento Copa do Mundo, por 
isso o estádio foi projetado para 
ser sustentável”, disse o chefe do 
Departamento de Relações Go
vernamentais da área de Dur
ban, Eric Applegreen, durante o 
Seminário Internacional de Fute
bol: Copa do Mundo de 2014 
no Brasil. 
Durban está localizada na pro
víncia de KwaZuluNatal, na 
costa do Oceano Índico. Tem 
cerca de 2,7 milhões de habi
tantes e é a terceira cidade da 
África do Sul em número de ha
bitantes, depois de Joanesburgo 
e Cidade do Cabo. 
O Moses Mabhida Stadium, 
que possui esse nome em ho
menagem a um dos líderes que 
lutaram pela liberdade do país, 
possui algumas particularida
des: “No entorno dele, criamos 
espaços públicos, que permiMoses Mabhida Stadium
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tem a interação com áreas de 
comércio da região”, explicou 
Applegreen. Além disso, foi 
construído um teleférico no está
dio, em uma plataforma que foi 
agregada ao local. Essa práti
ca, de acordo com Eric, tem ex
plicação: “Investimos de forma 
que se olhe para além do mo
mento Copa do Mundo, visando 
ao futuro”. 
Applegreen também citou ou
tros itens importantes na prepa
ração de Durban para receber 
os jogos da Copa: a criação de 
um plano de operação para a 
cidade, envolvendo temas como 
segurança, limpeza, sustentabi
lidade ambiental, além dos in
vestimentos em áreas de centros 
de treinamento, que serão uma 
herança para a região, focan
do não apenas o presente como 
também o futuro. 
Eric destacou a importância de 
um efetivo programa de trans

portes públicos, devido à alta 
demanda por este tipo de ser
viço em um evento da magnitu
de de uma Copa do Mundo. E 
deixou um alerta para a orga
nização da Copa do Mundo no 
Brasil: “Todas as variáveis po
dem impactar no orçamento e 
no cronograma do evento”. 

Eric Applegreen
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A modernização dos sistemas 
de transporte em países que se-
diam as Copas é um dos grandes 
legados desses eventos. Em São 
Paulo, serão ao todo 19 proje-
tos, que gerarão mais de 270 mil 
empregos diretos. Além de um 
estádio de acordo com as deter-
minações dos organismos inter-
nacionais, infraestrutura hoteleira 
e hospitais, as cidades-sede têm 
que contar com ampla rede de 
entretenimento e, no caso de São 
Paulo, com 32 mil táxis. Segundo 
Caio de Carvalho, mil taxistas 
paulistas já fizeram cursos de in-
glês e espanhol. No entanto, ele 
alerta que é preciso cautela para 
que os investimentos não se trans-
formem em “elefantes brancos” e 
dívidas. “Devemos trabalhar para 
que as coisas aconteçam, mas no 
limite da responsabilidade e com 
os pés no chão”, ressaltou.

O ministro do Turismo, Luiz 
Barretto, anunciou investimentos 
de mais de R$ 400 milhões na 
qualificação da infraestrutura, 
hotelaria e capacitação profis-
sional para os novos empregos 
que a realização da Copa vai 
demandar. “É a consolidação 
do Brasil como grande econo-
mia mundial, que permitirá uma 
nova visão do país no cenário 
internacional”, declarou. 

Legado para o 
desenvolvimento

Experiência da 
Cidade do Cabo 
 
A Copa 2010 vai deixar um le
gado importante para a popu
lação da África do Sul, garante 
Laurine Platzky, coordenadora da 
integração da Cidade do Cabo. 
”Temos que usar a Copa para 
mudar o comportamento da 
sociedade e reduzir as diferen
ças entre as classes sociais.”  
No primeiro teste, durante a 
Copa das Confederações, a Áfri
ca do Sul passou com louvor. E 
ganhou experiência em orga
nizar um evento que chama a 
atenção mundial, aumentando 
as dimensões dos incidentes que 
porventura aconteçam. “Temos 
consciência de que qualquer in
cidente, mesmo que não esteja 
relacionado a eventos da Fifa, 
vai repercutir em todo o mundo”, 
reconheceu Laurine. 

Laurine Platzky

seminário internacional
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Barretto acrescentou que é pre-
ciso aprender com as experiências 
dos países que sediaram, com su-
cesso, copas anteriores. O gover-
no brasileiro vai observar de perto 
a realização da Copa de 2010, 
na África do Sul, com o intuito de 
assimilar experiência. 

“Com a parceria dos diferen-
tes níveis de poder e dos agen-
tes do esporte e do turismo, va-
mos fazer uma grande Copa do 
Mundo, que será a consolida-
ção da nova visão que o mun-
do tem sobre o Brasil”, asseve-
rou Barretto. O grande desafio 
está na área de infraestrutura, 
saneamento e drenagem. 

O ministro garantiu que cer-
ca de R$ 3 bilhões estão sendo 
investidos em São Paulo para a 
ampliar a mobilidade, abarcan-
do obras em aeroportos, trens e 
linhas do metrô. Mas adiantou 
que o trem-bala, que ligará São 
Paulo ao Rio de Janeiro, não 
deverá estar concluído integral-
mente em 2014. As obras de-
vem demorar alguns anos, com 
prognóstico de a linha ser con-
cluída somente em 2016, quan-
do acontecerão os Jogos Olímpi-
cos. “Se o trecho entre Campinas 
e São Paulo estiver concluído até 
2014, já significará um grande 
avanço”, avaliou o ministro. 

A Copa do Mundo será tam-
bém uma grande oportunidade 
para aumentar a concorrência 
no setor de turismo e aprimorar a 
qualidade dos serviços e a qua-
lificação profissional. De acor-
do com o diretor de Produtos e 
Destinos da Embratur, Marcelo 
Pedroso, o Brasil já é o destino 
turístico líder da América do Sul 
e reconhecido como parte do 
imaginário de latinidade. “Esta-
mos procurando desvincular a 
imagem estereotipada de lugar 
exótico e passar a de modernida-
de, ligada à diversidade cultural 
e natural, com identidade própria 
e modelo de sustentabilidade”, 
declarou Pedroso. Ele informou 
que a estratégia de divulgação 
do país começa agora, na Copa 
da África do Sul, com o lança-
mento de um site na internet vol-
tado para imprensa, torcedores e 
operadores de turismo e de um 
livro e um vídeo sobre o Brasil. 

Segundo Pedroso, os objetivos 
da Embratur são aprimorar o tra-
balho de promoção turística in-
ternacional do Brasil, envolvendo 
os setores público e privado em 
ações para atingir esse objetivo, 
e promover o país como desti-
no turístico global para além de 
2014, tornando-o mais conheci-
do internacionalmente. Luiz Barretto

Marcelo Pedroso
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A organização de uma copa 
exige toda a atenção à seguran-
ça, inclusive nos estádios. O con-
sultor José Vicente da Silva contou 
que a infraestrutura de apoio à 
Copa inclui vários subgrupos que 
exigirão providências como o pre-
paro do estádio que será palco 
das partidas, a ocupação de seu 
entorno, mobilidade urbana em 
função do evento e segurança 
propriamente dita. Lembrou que 
a Fifa tem um padrão muito rígi-
do na questão da segurança, em 
função do grande fluxo de turistas. 
O aparato deverá ser mais inten-
so em áreas como aeroportos, 
hotéis, metrô, centros de treina-
mento para os atletas e zonas de 
lazer turístico. A preparação deve 
levar em conta o aspecto preven-
tivo, o que significa estabelecer 
uma segurança que possa evitar 
assaltos e detectar pontos sujei-
tos a desabamento e alagamen-
to. Silva mencionou, ainda, que 
será necessário o cadastramento 
de vendedores ambulantes e de 
guardadores de carro, bem como 
o de danceterias e locais que se-
rão frequentados por turistas. 

Em 2013, por exigência da 
Fifa, será realizado um teste do 
quesito segurança, para avaliar 
desde o treinamento adequado 
de voluntários até o estabeleci-

mento de um sistema de comuni-
cação e inteligência para a reali-
zação de ajustes. 

Para o promotor de Justiça do 
Ministério Público do Estado de 
São Paulo Paulo Castilho, o traba-
lho integrado da sua área com a 
Secretaria da Segurança Pública 
ajudará a manter o comportamen-
to do torcedor sob controle. Ele ci-
tou a Lei 9.470/96, que proíbe a 
ingestão de álcool em estádio de 
futebol, bem como sua venda num 
raio de 200 metros no entorno, e 
mencionou a necessidade de se 
organizar um banco de dados das 
torcidas, que deverão ser cadastra-
das. Também lembrou que haverá 
revista na entrada do estádio. O 
desembargador do Tribunal de 
Justiça do Estado Sérgio Ribas afir-
mou que a segurança no Morum-
bi tem sido adequada, apesar de 
ocorrências pontuais, que exigem 
a intervenção da polícia.

O deputado Conte Lopes 
(PTB) – que durante a realização 
do seminário ocupava interina-
mente o cargo de presidente da 
Assembleia – observou que os 
torcedores já estão devidamente 
“treinados” para participar de 
grandes e movimentados campeo-
natos entre os mais significativos 
times nacionais e internacionais 
realizados em São Paulo. Mas 

Atenção à segurança

Conte Lopes



37

acredita ser de suma importân-
cia a unificação dos trabalhos 
das polícias Civil e Militar. Reco-
menda também que não se ad-
mita impunidade no campo de 
futebol: o culpado por qualquer 
categoria de indisciplina deve 
ser punido no ato, o que torna 
necessária a presença da Justiça 
no próprio estádio.

A sustentabilidade também 
será um dos temas cruciais da 
Copa. Em 2014, o mundo po-
derá ter definido os rumos do Pro-
tocolo de Kyoto e estabelecido 
responsabilidades dos países no 
combate ao aquecimento global, 
e o Brasil estará na “berlinda” por 
conta do desmatamento, alertou  

Fábio Feldmann, secretário do 
Fórum Paulista do Desenvolvimen-
to Social e Climático. A Copa, 
segundo ele, será palco de mani-
festações sobre mudanças climá-
ticas e do aquecimento global. E 
o Brasil, que possui a maior ba-
cia hidrográfica de água doce 
do mundo, deveria aproveitar a 
oportunidade para demonstrar 
seu compromisso com políticas 
ambientais. “Essa pode ser uma 
grande oportunidade para São 
Paulo resolver seus problemas de 
resíduos sólidos”, exemplificou. 
“O momento é de união entre go-
verno e sociedade na realização 
de investimentos que atendam cri-
térios de sustentabilidade.”

A Comissão de Esportes e Turismo da Assembleia Legislativa, 
então presidida pelo deputado Vicente Cândido (PT), apresentou, 

durante o Seminário Copa 2014, o projeto de lei que cria o Progra
ma de Esporte e Lazer do Estado de São Paulo. O projeto tem como 
objetivo apoiar e patrocinar projetos de esporte e lazer no Estado; 

apoiar políticas públicas de esporte e lazer; desenvolver projetos es
portivos da Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo; apoiar e patro

cinar programas e projetos das secretarias municipais e diretorias 
municipais de esporte e la

zer; e apoiar e patrocinar 
projetos de esporte e la

zer das organizações 
da sociedade civil de 

interesse público, 
associações e en

tidades espor
tivas sem fins 

lucrativos.

Projeto de lei  
para apoiar o Esporte

seminário internacional
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Até 2014, há muito o que fa-
zer.  O presidente da Federação 
Paulista de Futebol, Marco Polo 
Del Nero, sugeriu que, a exemplo 
da Suíça, São Paulo realize uma 
pré-temporada, 30 dias antes da 
Copa, com 20 ou 30 seleções 
convidadas. O objetivo seria 
um ajuste fino dos últimos deta-
lhes para aprimorar a Copa de 
2014. Esse programa poderia 
ser desenvolvido com as cidades 
que se dispuserem a receber os 
jogos, em conjunto com a federa-
ção paulista, sugeriu. 

Del Nero propôs também que a 
mídia organize uma campanha de 
conscientização do torcedor para 
garantir o bom andamento das 
partidas de futebol, principalmente 
as que serão realizadas na Copa. 
Aos jornalistas que reclamaram 
por não poderem mais entrar em 
campo para entrevistar jogadores, 
o presidente da FPF respondeu: a 
Fifa estabelece regras para o po-
sicionamento da imprensa dentro 
do estádio, e essas normas estão 
em prática desde agora. E, numa 
Copa do Mundo, não há “jeiti-
nho”: as atividades devem primar 
pela profissionalização.

O professor Manuel Sérgio, pre-
sidente do Instituto Piaget de Ensino 
Superior de Almada, Portugal, vê na 
Copa uma excelente oportunidade 

para o Brasil mudar a mentalidade 
do esporte, estendendo-o à infân-
cia, aos trabalhadores e aos pobres. 
“A primeira ideia do governo deve 
ser a de enxergar o futebol e todas 
as demais modalidades esportivas 
como um serviço público. O espor-
te deve ser a expressão do desen-
volvimento de um povo.” Ele concla-
mou toda a sociedade a exercitar 
essa crítica na Copa de 2014: “O 
Brasil, atualmente, é uma potência, 
mas seria um país mais justo se, 
para cada jogador de futebol que 
surgisse, para cada Pelé, o país re-
velasse um cientista, um artista ou 
um médico. Um país desenvolvido 
dá espaço para desenvolver todas 
as potencialidades”.

O Seminário Internacional 
Copa 2014 foi um sucesso de pú-
blico e de mídia. Na avaliação do 
secretário municipal de Esportes, 
Lazer e Recreação do município de 
São Paulo, Walter Feldman, que 
ressaltou que a Assembleia paulista 
– responsável por iniciativas como 
a Bolsa Talento Esportivo e insen-
ção do ICMS para investimento no 
setor –  deu mais uma contribuição 
para os avanços na política espor-
tiva do Estado. “O Brasil vive um 
momento de mudança. Na próxi-
ma década, o esporte terá papel 
determinante e alavancará as trans-
formações de nossa realidade.”

Numa Copa, não há “jeitinho”

Manuel Sérgio

Marco Polo Del Nero

seminário internacional
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Carlos Alberto 
Torres foi home

nageado pela As
sembleia Legislativa 

como jogador símbo
lo da seleção de 1970, 

considerada a melhor de 
todos os tempos. Torres, 

que comandou a seleção, 
contou que em todo o mun

do há uma grande curiosidade 

em saber o que 
existe de interes
sante para se fazer 
no Brasil nos dias 
que não tem jogo de 
futebol. De acordo com 
ele, as pessoas se surpre
endem quando ouvem os 
relatos sobre as praias do 
nordeste, a floresta amazôni
ca, o pantanal, os pampas etc. 

O capitão do time de 1970 

Seleção de 70 recebeu a taça Jules Rimet
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CPIs

Samuel Moreira preside reunião da CPI da Bancoop
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As CPIs são uma das formas de o Poder Legislativo exercer sua 
função fiscalizadora. Criadas para apurar fato determinado, podem 
ser criadas mediante requerimento apresentado por, pelo menos, 
um terço dos parlamentares. Em 2009, foram instaladas cinco: a 
CPI da CDHU, que investigou denúncias de fraudes em licitações 
para a construção de casas pela Companhia de Desenvolvimento 
Habitacional Urbano (CDHU); a CPI dos Cursos de Medicina, que 
investigou a proliferação dos cursos de Medicina, assim como os 
efeitos deste fenômeno sobre a qualidade dos serviços prestados; 
a CPI do Erro Médico, que investigou denúncias sobre erro 
médico; a CPI do Transporte Aéreo, que investigou os recorrentes 
descumprimentos dos direitos dos usuários do transporte aéreo no 
âmbito do Estado de São Paulo; e a CPI do Sistema Ferroviário, que 
apurou a atual situação do sistema ferroviário do Estado.
Neste ano, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado 
Barros Munhoz, assinou os atos de instalação de quatro comissões 
parlamentares de inquérito (CPIs), que têm como objetivo apurar 
a extensão da prática do crime de pedofilia no Estado, proposta 
pelo deputado José Bruno (DEM); investigar as denúncias de desvio 
de recursos da Cooperativa Habitacional dos Bancários (Bancoop), 
cujo pedido de instalação foi apresentado pelo deputado Samuel 
Moreira (PSDB); apurar como é feito o repasse aos garçons das 
taxas de serviço cobradas por bares e restaurantes, proposta pela 
deputada Maria Lúcia Amary (PSDB); e de investigar a possibilidade 
de fraude no licenciamento de veículos e no recolhimento do 
IPVA em outros Estados, cometida por empresas privadas e 
concessionárias públicas do Estado, solicitada pelo deputado 
Orlando Morando (PSDB).
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comissões permanentes

Comentarista esportiva Renata Fan participa de discussão sobre a mudança de horário dos jogos de futebol
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As comissões permanentes da Assembleia Legislativa são órgãos técnicos 
compostos por grupos de sete, nove ou onze parlamentares indicados 
para compô-las e têm a incumbência de discutir e apreciar projetos de 
lei, emendas e outras proposições antes de sua votação em Plenário. 
Também são atribuições suas fiscalizar e controlar as atividades das 
secretarias de Estado, entidades autárquicas, paraestatais, bem como de 
empresas concessionárias de serviços públicos, relacionadas com a sua 
especialização. As comissões podem convidar ou convocar autoridades 
públicas para prestar esclarecimentos e realizar audiências públicas. 
Em 2009, as 23 comissões permanentes da Assembleia paulista receberam 
para exame e discussão 3.030 proposituras. Desse total, 2.095 foram 
apreciadas: 1.858 projetos de lei; 23 projetos de resolução; 30 projetos 
de lei complementar; quatro propostas de emenda à Constituição; 88 
processos; 86 moções; e 6 projetos de decreto legislativo. As proposições 
que foram apreciadas conclusivamente totalizaram 617.
Neste ano, o ritmo dos trabalhos continua intenso. E os debates, 
também. Exemplo disso foi a audiência pública que discutiu a mudança 
de horário dos jogos de futebol. O evento promovido em março pela 
Comissão de Esportes e Turismo reuniu representantes das torcidas 
organizadas, lideranças de entidades do futebol, representantes da mídia, 
jornalistas esportivos, autoridades públicas e parlamentares.
Apresentamos, a seguir, um resumo das atividades das comissões 
permanentes realizadas entre fevereiro e maio deste ano. 
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comissões permanentes

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

A Comissão de Administração 
Pública discutiu e votou pareceres 
ao PL 836/2008 (Carlos Gianna-
zi – PSOL), que determina que os 
oficiais de Justiça, cuja morte ou 
invalidez tenha ocorrido no cum-
primento do dever ou em razão 
desse, mesmo que fora do horário 
de serviço, farão jus à indenização 
proveniente de seguro de vida; PL 
93/2005 (do então deputado es-
tadual Cândido Vaccarezza – PT), 

que autoriza os deputados estadu-
ais a realizarem diligências em 
qualquer repartição pública do 
Estado a fim de apurar fatos de 
interesse público; e PL 473/2009 
(Reinaldo Alguz – PV), que dispõe 
sobre a promoção de serviço vo-
luntário nos órgãos e entidades da 
Administração Pública Estadual, 
que tenha objetivo cívico, cultural, 
educacional, científico, recreativo 
ou de assistência social.

AGRICULTURA E PECUÁRIA

Moradores, produtores rurais e 
autoridades da região de Naza-
ré Paulista e de Bom Jesus dos Per-
dões participaram de audiência 
pública promovida pela Comis-
são de Agricultura e Pecuária, no 
dia 3/3, para discutir as implica-
ções do Decreto 54.746/2009, 
que estabelece limitação admi-
nistrativa provisória em áreas da 
região das serras de Itaberaba 

e de Itapetinga, no Estado. Na 
década de 1970, a Companhia 
de Saneamento Básico de São 
Paulo (Comasp), hoje Sabesp, 
desapropriou grande parte de 
Nazaré Paulista para a criação 
de uma represa que abasteceria 
a Região Metropolitana de São 
Paulo. A criação da Unidade de 
Conservação de Proteção Inte-
gral preocupa os moradores.

Comissão de Agricultura discute a criação da unidade de conservação no dia 3/3



45

comissões permanentes

A comissão apreciou pedido 
de moção que apela para o presi-
dente da República que manifeste 
a indignação do governo brasilei-
ro, através dos meios diplomáti-
cos, junto ao governo chinês para 
que esse conduza a questão do Ti-
bete com respeito aos direitos hu-
manos dos tibetanos e outra para 

que determine que ministro das 
Relações Exteriores, ao inaugurar 
a sessão anual da Organização 
das Nações Unidas do corrente 
ano, manifeste sua contestação 
às manifestações do presidente 
do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, 
sobre a inexistência do holocausto 
judaico, consideradas ofensivas.

ASSUNTOS INTERNACIONAIS

ASSUNTOS METROPOLITANOS

O Projeto de Lei Complementar 
33/2005 (Hamilton Pereira – PT), 
que cria a Região Metropolitana 
de Sorocaba, obteve a aprova-
ção da Comissão de Assuntos 
Metropolitanos. O projeto deter-
mina Sorocaba como o municí-
pio sede da Região Metropolita-
na, que por critérios geográficos 
abrangerá também os municípios 
de Alumínio, Araçariguama, Ara-
çoiaba da Serra, Boituva, Capela 
do Alto, Ibiúna, Iperó, Itu, Mairin-
que, Piedade, Pilar do Sul, Porto 

Feliz, Salto, Salto de Pirapora, 
São Roque e Votorantim. 

A comissão também aprovou, 
no dia 12/5, o PL 476/2005 
(Enio Tatto – PT), que institui normas 
para assegurar conforto e seguran-
ça aos passageiros, motoristas e co-
bradores de ônibus intermunicipais 
nas regiões metropolitanas de São 
Paulo, Campinas e Baixada Santis-
ta. Na justificativa do projeto, os 
argumentos são bem claros: vários 
estudos realizados entre categorias 
profissionais colocam o trabalho 

do setor de transporte como o mais 
penoso, e entre os diversos motivos 
(trânsito, envelhecimento da frota, 
embreagem mecânica, longa jor-
nada de trabalho etc.) está o mo-
tor na parte dianteira dos veículos. 
Mais de cem mil profissionais  (mo-
toristas e cobradores), e os usuários 
(principalmente os idosos, gestantes 
e portadores de necessidades es-
peciais) sofrem com o desconforto 
da poluição sonora provocada no 
interior do veículo por esse modelo 
de ônibus. 

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

A Comissão de Constitui-
ção e Justiça apreciou cerca 
de 250 proposições entre fe-
vereiro e maio. Foram aprova-
das a criação de três frentes 
parlamentares: em Apoio aos 
Moradores dos Bairros-Cota da 
Serra do Mar, em Cubatão; de 
Acessibilidade Urbana; e em 
prol do Futsal (futebol de salão) 
nas Olimpíadas de 2016. 

Os parlamentares aprovaram 
o Projeto de Lei 1.258/2009, 

da própria Comissão de Cons-
tituição e Justiça, que institui o 
Código de Procedimentos em 
matéria processual no âmbito 
do Estado. O objetivo é co-
locar normas procedimentais 
que definam o modo de pra-
zo de manifestação dos atos 
processuais das partes, dos 
magistrados ou da secretaria 
da Vara de origem bem como 
o lugar que cada ato tem no 
conjunto do procedimento, ou 

seja, a ordenação dos atos.
O código proposto refere-se 

ao artigo 24, XI, da Constitui-
ção Federal, o qual dispõe que 
compete à União, aos Estados 
e ao Distrito Federal legislar 
concorrentemente sobre proce-
dimentos em matéria proces-
sual. Isso, segundo Fernando 
Capez, foi uma inovação da 
Carta Constitucional de 1988: 
a separação entre processo e 
procedimento.
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DEFESA DO MEIO AMBIENTE

Empresas que manipulam car-
tões magnéticos podem ser obri-
gadas à manutenção em perfeito 
estado do equipamento de leitura 
e a inclusão, nos recibos emitidos, 
dos dizeres: “cartão inválido”, ou 
“saldo insuficiente”. Este é o teor 
do PL 465/2009 (Ed Thomas – 
PSB), aprovado pela Comissão de 
Defesa do Direito do Consumidor. 
Um outro projeto, o PL 465/2009 
(Jorge Caruso – PMDB), proíbe as 
instituições comerciais e financei-
ras de enviar a seus clientes qual-
quer tipo de cartão magnético 
pelo correio.

Foi aprovado também o pare-
cer favorável ao PL 695/2009 

(Hélio Nishimoto – PSDB), que 
obriga os prestadores de servi-
ços continuados a assegurar aos 
consumidores o direito de cance-
lar serviços pelos mesmos meios 
com os quais foi solicitada a sua 
aquisição.

A comissão também decidiu 
ouvir o presidente do Grupo 
Ibope, Carlos Augusto Montene-
gro, sobre matéria veiculada em 
2/3, no jornal Folha de S. Pau-
lo, intitulada “Auditoria diz que 
controles do Ibope estão fora do 
padrão”. O Ibope teria divulga-
do índices de audiência registra-
dos no dia em que o país sofreu 
apagão de energia.

A obrigatoriedade progressiva 
de utilização de madeira certifi-
cada em obras e serviços contra-
tados pelo poder público foi um 
dos assuntos discutidos por esta 
comissão. Também a produção, 
comercialização e uso de saco-
las plásticas para embalagens es-
teve em pauta. Dois projetos tra-
tam da questão: o PL 517/2009 
(Baleia Rossi – PMDB) prevê a 
erradicação e substituição do 
produto em três anos; já o PL 
546/2009 (Fausto Figueira – PT) 
visa restringir o uso e obrigar os 
supermercados a estimular o uso 
de sacolas reutilizáveis para o 
acondicionamento e transporte 

de mercadorias, através de pro-
gramas de conscientização.

Outro projeto discutido pela 
comissão, o PL 949/2009, obri-
ga os estabelecimentos que co-
mercializam lâmpadas fluorescen-
tes a colocarem à disposição dos 
consumidores lixeira para a sua 
coleta quando descartadas ou 
inutilizadas. A Comissão de De-
fesa do Meio Ambiente aprovou 
também o PL 341/2009 (João 
Barbosa – DEM), que estabelece 
normas de segurança e mecanis-
mo de fiscalização no uso das 
técnicas de engenharia genética 
e liberação no meio ambiente de 
organismos geneticamente modi-

ficados (OGM); o PL 583/2009 
(Feliciano Filho – PV), que proíbe 
o fornecimento de animais captu-
rados pelos Centros de Controle 
de Zoonoses, canis públicos e 
congêneres para instituições e 
centros de ensino e pesquisa; e o 
PL 831/2009 (Beth Sahão – PT), 
que autoriza o Poder Executivo a 
utilizar as terras públicas estadu-
ais já existentes e a desapropriar 
as terras que forem necessárias 
para a recomposição das áreas 
de Reserva Legal que estão sen-
do utilizadas para fins produtivos 
e que foram legalmente desmata-
das antes de entrar em vigência a 
Lei 4.771, de 1965.

DIREITOS DO CONSUMIDOR
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José Candido e Dalmo Dallari em reunião da Comissão de Direitos Humanos

DIREITOS HUMANOS

A Comissão de Direitos Hu-
manos da Assembleia paulista 
ouviu no dia 8/4 a presiden-
te da Sociedade dos Amigos e 
Moradores do bairro Cerqueira 
César (Samorcc), Célia Cândida 
Marcondes Smith, acerca de de-
núncias recebidas pela Frente Par-
lamentar da Comunidade LGBTT, 
envolvendo o fechamento de es-
tabelecimentos frequentados pela 
comunidade LGBTT. 

Segundo o proprietário da As-
sociação GLS Casarão Brasil, Dou-
glas Drumond, a Samorcc moveu 
ações contra 14 estabelecimentos 
no entorno do bairro Cerqueira 
César, e todos foram fechados e 
interditados. O motivo das recla-
mações foi a poluição sonora, o 
que, para Drumond, não passaria 
de um pretexto para o preconcei-

to contra a orientação sexual dos 
frequentadores. Depois de ouvi-
rem manifestações divergentes a 
respeito do assunto, os represen-
tantes da comunidade LGBTT e 
da Samorcc se comprometeram a 
agendar reunião na sede da Asso-
ciação GLS Casarão Brasil, para 
tentar chegar a um acordo com 
relação à permanência dos esta-
belecimentos frequentados pela 
comunidade LGBTT na região da 
Frei Caneca. 

O direito humano à alimen-
tação, a segurança alimentar 
e sua sustentabilidade social e 
ambiental foram os temas deba-
tidos em outra audiência pública 
promovida pela comissão no dia 
5/5. Representantes do Ministé-
rio do Desenvolvimento Agrário, 
de ONGs, da CUT e deputados 

estaduais discutiram a imporân-
cia da agricultura familiar na ge-
ração de emprego e renda, cuja 
produção corresponde a 84% 
dos alimentos encontrados nos 
estabelecimentos, contra apenas 
15% da agricultura empresarial. 

Também a convite da comis-
são, o jurista Dalmo de Abreu 
Dallari falou sobre o tema “Saúde 
do Trabalhador, Direito Humano 
Fundamental”. Dallari traçou um 
panorama histórico da conquis-
ta dos direitos humanos, desde 
as origens da constituição norte-
americana até hoje. Também 
falaram sobre o assunto Josué 
Ferreira, diretor do Sindicato dos 
Trabalhadores da Construção Ci-
vil de Suzano e Região, e Walcir 
Bruno, do Sindicato dos Bancá-
rios de Osasco e Região.
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ECONOMIA E PLANEJAMENTO

A Comissão de Economia e Pla-
nejamento aprovou, no dia 13/4, 
o Projeto de Lei 292/2009 (José 
Bittencourt – PDT), que inaugura a 
possibilidade de sequestro de re-
cursos financeiros do Estado para 
a satisfação das obrigações de 
pequeno valor previstas no § 3º 
do artigo 100 da Constituição Fe-
deral e os precatórios judiciais ex-
cepcionados pelo caput do artigo 
78 das Disposições Transitórias 
da CF. O projeto determina que 
o presidente do Tribunal compe-
tente deverá, a requerimento do 
credor, requisitar ou determinar o 
sequestro de recursos financeiros 
da entidade executada, suficientes 
à satisfação da prestação, caso o 

pagamento não se concretize no 
prazo máximo de 90 dias, a con-
tar do recebimento da requisição. 

A Emenda à Constituição Fe-
deral 30/2000 introduziu, no § 
3º do artigo 100 da CF, as obri-
gações de pequeno valor, mas o 
sistema brasileiro de pagamento 
dos débitos públicos, declarados 
judicialmente, ainda está assimi-
lando o conteúdo das recentes 
alterações constitucionais.

Foi aprovado também parecer 
favorável ao PL 566/2009 (Alex 
Manente – PPS), que faculta ao 
consumidor a opção de escolha 
entre a compra por peso líquido ou 
por dúzia de unidades do produto, 
com preço fixado e estabelecido.

EDUCAÇÃO

A Comissão de Educação 
aprovou o PL 77/2009 (Gilmaci 
Santos – PRB), que proíbe o trote 
estudantil aos calouros de esco-
las superiores e universidades pú-

blicas e privadas do Estado. O 
projeto visa aumentar a responsa-
bilidade das instituições de ensi-
no com relação aos trotes. Elas 
deverão marcar dias diferentes 

para o início das aulas de vete-
ranos e calouros e ainda aumen-
tar a segurança dentro e fora de 
suas edificações.

Outras propostas com pare-
ceres favoráveis aprovados pela 
comissão foram o PL 242/2009 
(Conte Lopes – PTB), que institui a 
semana de instrução e prevenção 
aos alunos do ensino fundamental 
e ensino médio sobre os cuidados 
e precauções contra a pedofilia 
na internet, e o PL 878/2009 
(Carlos Giannazi – PSOL), que 
proíbe as instituições particulares 
de ensino fundamental, médio e 
superior de impedir a formatura 
ou não expedir o diploma, e 
de não efetivar a rematrícula no 
ano/semestre de conclusão de 
curso dos alunos inadimplentes. Comissão de Educação reunida no auditório Teotônio Vilela
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ESPORTES E TURISMO

A Comissão de Esportes e 
Turismo debateu, no dia 24/3, 
medidas que disciplinam o horá-
rio das partidas oficiais de fute-
bol e de identificação de torce-
dores, de que tratam os projetos 
de lei 106/2010, de Donisete 
Braga (PT), 172/2010, de Jorge 
Caruso (PMDB), 177/2010, de 

Enio Tatto (PT) e 178/2010, de 
Rafael Silva (PDT), que tramitam 
na Casa.

Representantes das torcidas 
organizadas dos principais 
clubes pediram a antecipação 
do horário dos jogos oficiais, 
melhora nas condições de 
higiene e transportes públicos.

FINANÇAS E ORÇAMENTO

As universidades estaduais 
podem ter seus vestibulares unifi-
cados. A proposta foi discutida e 
aprovada pela Comissão  Finan-
ças e Orçamento no dia17/3. 
O PL 661/2007 (Edson Giri-
boni – PV) diz que a inscrição 
poderá ser feita para todas as 
universidades, permitindo inclusi-
ve opção por carreiras diferen-
tes em cada instituição. Foram 
aprovados também os parece-
res favoráveis ao PL 568/2009 
(Fernando Capez – PSDB), que 
amplia a fiscalização das licita-
ções pela administração e pelo 
Ministério Público com a modi-
ficação da Lei 544/1989, e 
ao PL 777/2008 (Conte Lopes 
– PTB), que determina que todos 
os funcionários das empresas ter-
ceirizadas que prestem serviço 
ao Estado estejam uniformizados 
e portem crachás de identifica-
ção com foto.

No dia 24/3, a comissão 
apreciou propostas que tra-
tam da área da saúde. O PL 
209/2009 (Carlos Giannazi – 
PSOL) autoriza a rede pública de 
hospitais, maternidades e postos 

de saúde a disponibilizar o Tes-
te do Pezinho Expandido, que é 
capaz de detectar mais de 45 
doenças que podem acometer 
uma criança recém-nascida, nos 
primeiros dias de vida. O PL 
262/2009 (Hélio Nishimoto – 
PSDB) institui o “Programa Esta-
dual de Prevenção e Tratamento 
do Ceratocone”, que é uma do-
ença degenerativa da córnea. Já 
o PL 441/2009 (Waldir Agnello 
– PTB) dispõe sobre campanha 
publicitária para prevenção da 
Aids, destinada a mulheres com 
mais de 50 anos.

A comissão também aprovou 
o parecer ao PL 109/2009 
(Davi Zaia – PPS), que acrescenta 
parágrafo na lei que cria o Pro-
grama de Estímulo à Cidadania 
Fiscal do Estado de São Paulo e 
que permite aos contribuintes que 
optam pela utilização dos crédi-
tos obtidos com a nota fiscal ele-
trônica para abatimento no IPVA 
a devolução de seus créditos em 
caso de roubo, furto ou sinistro 
com perda total do veículo.

Foi ainda aprovado pare-
cer favorável ao Projeto de Lei 

301/2008, do deputado Rober-
to Felício (PT), que obriga órgãos 
da administração direta e indire-
ta do Estado e dos municípios a 
apresentarem relatório de gastos 
com entidades sem fins lucrativos 
ao Tribunal de Contas do Estado.

A Comissão de Finanças e 
Orçamento iniciou no dia 15 de 
maio a série de 15 audiências pú-
blicas nas regiões do Estado para 
discutir a Lei Orçamentária Anual 
(LOA) para 2011. Pela primeira 
vez, as audiências públicas tive-
ram transmissão ao vivo pela TV 
Web, acessada diretamente no 
Portal da Assembleia Legislativa. 

O principal objetivo das au-
diências públicas é ouvir as 
propostas que a população, as 
autoridades e a sociedade civil 
organizada têm a oferecer, de for-
ma a aprimorar o texto do projeto 
da lei orçamentária, permitindo 
que os recursos sejam distribuídos 
da maneira mais justa possível 
pelas regiões paulistas, uma vez 
que essas sugestões podem ser 
aproveitadas pelos deputados e 
pela comissão, e transformadas 
em emendas ao Orçamento. 
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FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

O secretário estadual da Eco-
nomia e Planejamento, Francisco 
Vidal Luna, esteve no dia 27/4 na 
Assembleia Legislativa em reunião 
conjunta das comissões de Fiscali-
zação e Controle, Serviços e Obras 
Públicas e Economia e Planejamen-
to para prestar contas do andamen-
to da Parceria Público Privada (PPP) 

para a implantação de bilhete úni-
co com tarifas diferenciadas para os 
sistemas da CPTM, metrô e ônibus 
urbanos. A PPP anunciada também 
está sendo examinada pelo pleno 
do Tribunal de Contas do Estado. 
Vidal Luna disse estar otimista e que 
a proposta seria aprovada pelos 
conselheiros do órgão.

PROMOÇÃO SOCIAL

A Comissão de Promoção So-
cial aprovou até maio 15 projetos 
de lei. Entre eles, o PL 439/2009 
(Rafael Silva – PDT), que autoriza 
o Poder Executivo a destinar, no 
mínimo, 12% de todos os imóveis 
populares construídos por meio 
de programas habitacionais pro-
movidos pelo governo do Estado 
às pessoas com deficiência ou 
àqueles que comprovarem ser 
cuidadores dessas pessoas. Tam-
bém aprovou o PL 454/2009 
(Reinaldo Alguz – PV), que dispõe 

sobre a doação de produtos apre-
endidos pelas autoridades compe-
tentes a instituições filantrópicas, 
quando esgotados os prazos para 
a interposição de recurso contra a 
apreensão. Outro projeto discuti-
do e aprovado pela comissão foi 
o PL 654/2009 (Carlos Gianna-
zi – PSOL), que autoriza o Poder 
Executivo a isentar as pessoas 
maiores de 60 anos do pagamen-
to de refeição diária em todos os 
restaurantes populares mantidos 
pelo governo do Estado.

RELAÇÕES DO TRABALHO

Os deputados integrantes desta 
comissão votaram fovoravelmente 
o parecer a projeto de valoriza-
ção da participação feminina no 
mercado de trabalho. Trata-se do 
Projeto de Lei 126/2009 (Célia 
Leão – PSDB), que autoriza o go-
verno do Estado de São Paulo a 
criar e instituir o Programa Mulher 
Preparada e Qualificada. De acor-
do com o texto, o programa visa 
atender, prioritariamente, a mulher 
chefe de família que se encontre 

desempregada, ou em condições 
precárias de trabalho. Para isso, a 
Secretaria Estadual do Emprego e 
Relações do Trabalho, responsável 
pela implementação do programa, 
poderá estabelecer convênios com 
universidades, empresas públicas 
ou privadas e organizações não-
governamentais.

Para que o programa alcance 
seu objetivo, o PL estabelece tam-
bém a criação de um banco de 
dados com os cadastros das candi-

datas aos postos de trabalho e das 
empresas parceiras do programa, 
a promoção de cursos de profis-
sionalização e de aprimoramento 
dirigido às mulheres, a formação 
de cooperativas de trabalho e a 
divulgação constante sobre oferta 
de empregos e cursos de qualifica-
ção, por meio de parceria com a 
imprensa em geral e com o Siste-
ma Nacional de Emprego (Sine), 
do Ministério do Trabalho e Empre-
go, entre outras medidas.
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SAÚDE E HIGIENE

Entre a apreciação de proje-
tos e a promoção de discussões 
sobre a saúde pública no Estado 
de São Paulo, a Comissão de 
Saúde e Higiene tem realizado 
desde o início de 2010 reuniões 
para debater medidas adotadas 
pelo Estado na prevenção e com-
bate à proliferação da dengue 
e do vírus H1NI. Em relação às 
medidas para conter o surto de 
dengue, foi sugerido pelo depu-
tado Luiz Carlos Gondim (PPS) a 
criação de um modelo de gestão 
autônoma dos municípios, onde 
a participação popular deve ser 
considerada fator preponderante 
no controle da doença, com a 
criação de brigadas permanentes 

de combate ao mosquito e auxí-
lio dos governos federal e estadu-
al aos municípios.

No dia 2 de abril, a dis-
cussão sobre o surto de den-
gue e da gripe em São Paulo 
contou com a participação de 
Clélia Aranda, coordenadora 
do Departamento de Contro-
le de Doenças do Centro de 
Vigilância Epidemiológica da 
Secretaria de Estado da Saú-
de; Affonso Viviani Junior, da 
Superintendência de Controle 
de Endemias (Sucen), Marta 
Lopes Salomão, diretora-geral 
do Instituto Adolfo Lutz e Luiz 
Seragi Neto, representante do 
Conselho de Secretários Muni-

cipais de Saúde do Estado de 
São Paulo (Cosem/SP).

Na apreciação dos diversos 
projetos de autoria parlamentar 
e do Executivo, que tiveram pare-
ceres apreciados pela comissão 
destacam-se dois que demons-
tram a abrangência do trabalho 
realizado por seus integrantes: o 
Projeto de Lei 698/2008 (Edson 
Ferrarini – PTB) autoriza a criação 
pelo Executivo de Grupo de Aten-
dimento aos Usuários de Álcool, 
Drogas e Outras Dependências 
nos estabelecimentos prisionais 
do Estado; o PL 1164/2009 
(Waldir Agnello – PTB) cria a 
Campanha de Incentivo a Doa-
ção de Leite Materno.

Deputados da Comissão de Saúde ouviram especialistas sobre combate a dengue
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SEGURANÇA PÚBLICA 

SERVIÇOS E OBRAS

A Comissão de Serviços e 
Obras votou no final do ano 
passado projetos que atendem à 
área do abastecimento de água 
potável, a preservação dos recur-
sos hídricos do Estado e ainda 
do fornecimento e da utilização 
de energia elétrica, visando a re-
dução do consumo dentro de pa-
râmetros que preservem o meio 
ambiente e os recursos naturais. 
Foi aprovado o parecer favorá-

vel ao Projeto de Lei 199/2009 
(Maria Lúcia Prandi – PT) que cria, 
no âmbito do Estado, o Selo Azul 
de qualidade e eficiência pelo 
controle e redução do consumo 
de água potável a ser deferido 
aos municípios que implementa-
rem ações que favoreçam a eco-
nomia dos recursos hídricos desti-
nados ao abastecimento.

Também foi aprovado o Proje-
to de Lei 128/2009 (Waldir Ag-

nello – PTB), que autoriza o Poder 
Executivo a criar o Programa de In-
centivos Fiscais e de concessão de 
créditos pela utilização da energia 
solar. Já o PL 129/2008 (Carli-
nhos Almeida – PT) determina que 
as contas de água apresentem, 
separadamente por imóvel atendi-
do, discriminação dos custos reais 
do fornecimento de água, da co-
leta e afastamento do esgoto e do 
tratamento do esgoto.

A criação de um Relatório de 
Impacto de Segurança Pública 
(Rise) nos municípios do Estado 
de São Paulo que recebam a 
instalação e construção de pe-
nitenciárias estaduais e federais, 
ou centros de reabilitação de 

crianças e jovens, foi um dos pro-
jetos aprovados pela Comissão 
de Segurança Pública. O texto 
do Projeto de Lei 264/2009 
(Celso Giglio – PSDB) esclarece 
em sua justificativa que o propó-
sito da medida é introduzir no 
Estado de São Paulo um novo 
instrumento de política social, 
que ateste o real impacto da 
instalação de unidade prisional 
ou correcional no município es-
colhido para abrigá-las. Ao ser 
informada da construção de uni-
dade prisional em sua área, a 
população da cidade escolhida 
reage imediatamente, rejeitando 
a instalação pelo temor de fu-
gas. O relatório deverá estimar 
o impacto produzido pela nova 
unidade na região, delimitando 
qual a área de influência sujeita 
aos possíveis efeitos negativos 
de sua instalação, estimar os 
danos de natureza social e ur-
banística, e indicar quais as me-
didas apropriadas à redução ou 
supressão dos danos previstos.Deputados integrantes da Comissão de Segurança Pública
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TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

O presidente da Companhia 
de Desenvolvimento Agrícola 
de São Paulo (Codasp), Edinho 
Araújo, em 3/3/10, participou 
de debate sobre a atuação do 
órgão que, embora subordina-
do à Secretaria da Agricultura 
e Abastecimento, tem entre suas 
atribuições a recuperação e 
conservação de estradas rurais, 
integrando o Programa Melhor 
Caminho, elaborado pelo gover-
no estadual com essa finalidade. 
O presidente da companhia dis-
se aos membros da Comissão 
de Transportes e Comunicação 
que, através do programa foram 
recuperados mais de 3,5 mil 
quilômetros de estradas vicinais, 
desde o início da atual gestão 
estadual, em 2007. “Utilizamos 
cascalho e aproveitamos entulho 
da construção civil, o que resol-
ve o problema do lixo nas cida-
des e é uma solução no campo. 
Desse modo contribuímos para o 
escoamento da produção agrí-
cola, reduzindo o assoreamento 
de mananciais, proporcionando 
segurança aos ônibus escolares, 

e melhorando a qualidade de 
vida do homem do campo”, ex-
plicou Araújo.

Perguntado pelo presidente da 
comissão, Edmir Chedid (DEM), 
sobre os critérios para a esco-
lha das cidades a receberem os 
benefícios do programa Melhor 
Caminho, Edinho Araújo afirmou 
que o prefeito interessado deve fa-
zer a reivindicação ao Executivo, 
que posteriormente define o local 
a ser priorizado. O presidente 
da Codasp informou ainda que 
não são feitos repasses diretos 
de recursos do governo estadual 
para a empresa, mas, sim, uma 
dotação de R$ 82 milhões des-
tinada ao Programa Melhor Ca-
minho. O orçamento do órgão 
provém dos contratos firmados 
com seus clientes: as secretarias 
estaduais da Agricultura e Abas-
tecimento, do Meio Ambiente, de 
Administração Penitenciária, dos 
Transportes Metropolitanos, e da 
Justiça e Cidadania (por meio da 
Fundação Casa), e o Instituto Na-
cional de Colonização e Reforma 
Agrária (Incra).
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Estilistas e modelos da grife Dasdoida no lançamento da Frente Parlamentar de Apoio à Luta Antimanicomial
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Diferenças partidárias e ideológicas à parte, as frentes parlamentares 
reúnem deputados de diversas siglas num grupo que busca atingir 
objetivos comuns regionais, econômicos ou sociais. Ao longo dos 
primeiros meses de 2010, diversas frentes foram instaladas na 
Assembleia Legislativa. 
Uma das mais recentes, lançada em maio, é a que pretende atuar 
em prol da inclusão do futsal nos Jogos Olímpicos já a partir de 
2016, uma iniciativa da deputada Vanessa Damo (PMDB). Segundo 
a parlamentar, 12 milhões de pessoas praticam essa modalidade. 
No final de abril, começaram as atividades da Frente Parlamentar de 
Logística em Transportes e Armazenamento. Coordenada por Pedro 
Bigardi (PCdoB), tem a finalidade de abordar todos os aspectos de 
distribuição, transporte e armazenamento de produção de mercadorias 
no Estado, estabelecendo diálogo entre os especialistas no assunto, 
tanto da iniciativa privada como das áreas públicas. Em maio, durante 
sessão solene, foi lançada a frente em defesa da pesca e da aquicultura, 
coordenada por Edson Ferrarini (PTB).
Precedido por um desfile de moda da grife Dasdoida, com peças 
confeccionadas por pacientes, foi realizado em março o lançamento 
da Frente Parlamentar de Apoio à Luta Antimanicomial. Coordenada 
por Fausto Figueira (PT), a frente quer contribuir para a mudança no 
atendimento público em saúde mental.
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Setor têxtil conquista
     tributação diferenciada

A Frente Parlamentar em Defesa 
do Setor Têxtil e de Confecções do 
Estado de São Paulo, coordenada 
pelo deputado Chico Sardelli (PV), 
obteve uma grande conquista. No 
dia 29/3, no Palácio dos Bandei-
rantes, o governador do Estado de 
São Paulo, assinou o decreto que 
reduz o ICMS cobrado da indús-
tria têxtil nas vendas ao comércio 
de 12% para 7%.

Em fevereiro, integrantes da 
frente parlamentar haviam apre-
sentado ao secretário estadual 
da Fazenda, Mauro Ricardo Ma-
chado, documento que pedia a 
redução do ICMS de 12 para 
7% em todos os segmentos da 
cadeia. O encontro foi na sede 
da Federação das Indústrias do 
Estado de São Paulo -- Fiesp e 
coordenado pelo seu presidente. 
Representantes de sindicatos de 
trabalhadores e patronais da ca-
deia têxtil e de vestuário e parla-
mentares entregaram um conjunto 
de reivindicações para a retoma-
da da competitividade da cadeia 
têxtil no Estado.  

O secretário Mauro Ricardo 
se declarou favorável à proposta. 
“Vejo com bons olhos esse pleito 
de redução do ICMS de 12% 
para 7% para a cadeia têxtil e 
do vestuário, mas a decisão final 
será do governador. São boas 
as perspectivas dessa redução, 

desde que atendidas algumas 
exigências, como, por exemplo, 
a manutenção dos empregos, 
da arrecadação de ICMS e um 
compromisso das empresas de 
baixar os preços dos produtos 
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do vestuário no varejo.”
Segundo Chico Sardelli, a fren-

te parlamentar demonstrou que a 
redução do imposto não diminui-
rá a arrecadação do governo. As 
empresas do segmento argumen-

tam que, em 2003, quando foi 
dado o primeiro incentivo, não 
houve comprometimento da arre-
cadação do Estado paulista, mas 
um incremento na economia, con-
forme estudo realizado 22 meses 

após a adoção da medida. Os 
principais benefícios foram: o au-
mento da arrecadação de ICMS 
do setor em 12,6%; o aumento 
das exportações; e a geração de 
29.561 novas vagas formais. 

Indústria têxtil e de 
confecções do Estado 
de São Paulo é a mais 
importante do país, 
representa cerca de 
40% da receita da 
cadeia produtiva do setor
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Indústria têxtil paulista  
movimenta R$ 28 bilhões por ano, 

emprega 500 mil trabalhadores  
e recolhe R$ 1 bilhão por ano  

aos cofres públicos

Antonio Mentor, Mauro Ricardo Costa, Pauo Skaf, Chico Sardelli e Davi Zaia em encontro realizado na sede da Fiesp, em fevereiro  

Apesar da redução concedi-
da em 2003, as indústrias do 
setor dizem que não há como 
competir com empresas que 
operam em outros Estados bra-
sileiros que oferecem imensas 
vantagens fiscais, consideradas 
inconstitucionais. O quadro se 
agrava ainda mais quando se 
consideram os maiores custos 
operacionais paulistas, além da 
remuneração paga aos traba-
lhadores, o maior salário da ca-
tegoria no país. Não bastasse 
a disputa interna, existem ainda 

a concorrência e as políticas 
agressivas de países asiáticos. 
Como consequência, muitas em-
presas paulistas são obrigadas 
a encerrar as suas atividades ou 
a transferir suas sedes.

Na assinatura do decreto, o 
governador destacou que a in-
dústria têxtil paulista é responsá-
vel pela movimentação de R$ 28 
bilhões por ano, emprega cerca 
de 500 mil profissionais e reco-
lhe anualmente R$ 1 bilhão de 
imposto aos cofres públicos. Parti-
ciparam da cerimônia no Palácio 

dos Bandeirantes os secretários 
do Desenvlvimento, da Economia 
e Planejamento, o presidente da 
Fiesp e a presidente do Sindicato 
das Costureiras de São Paulo, Eu-
nice Cabral. Além do presidente 
da Assembleia, Barros Munhoz, 
estiveram presentes os deputados 
estaduais Davi Zaia (PPS), Cami-
lo Gava (PV) e Antonio Mentor 
(PT); os prefeitos de Nova Odes-
sa, Americana e Santa Bárbara 
D’Oeste, vereadores da região e 
representantes de sindicatos patro-
nais e de trabalhadores do setor.
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A Frente Parlamentar

A Frente Parlamentar em Defesa do Setor 
Têxtil e de Confecções do Estado de São Pau-
lo foi instituída em 16 de maio de 2007. Além 
do deputado Chico Sardelli (PV), integram a 
frente os deputados Davi Zaia (PPS), Antonio 

Mentor (PT), Reinaldo Alguz (PV), Olímpio Go-
mes (PDT), Celso Giglio (PSDB), José Bittencourt 
(PDT), Rafael Silva (PDT), Said Mourad (PSC), 
Roberto Felício (PT), Enio Tatto (PT), Célia Leão 
(PSDB) e Feliciano Filho (PV). 

Dados do setor

A indústria têxtil e de confecções do Estado 
de São Paulo é a mais importante do país, repre-
senta cerca de 40% de toda a receita da cadeia 
produtiva do setor, bem como 30% do emprego 
(465 mil empregos diretos) e das empresas (14 
mil). Com folha de pagamento de quase R$ 7 bi-
lhões por ano, o setor paga os melhores salários 
para a categoria.

Mais de 80% do setor emprega em média até 
19 pessoas, em um setor formado basicamente 
por micro e pequenas empresas. É o segundo setor 
da indústria de transformação que mais emprega 
no Brasil (atrás apenas do segmento de alimentos 
e de bebidas, juntos), especialmente a mão de 
obra feminina. Nos últimos anos, o Estado perdeu 
participação na geração de emprego formal.

Tributação

O Estado de São Paulo concede tratamento tribu-
tário diferenciado ao Setor Têxtil, Vestuário e Confec-
ções. O incentivo está previsto no artigo 400C do 

Regulamento do ICMS/SP, aprovado pelo Decreto 
45.490/2000, que vigorará até 31 de março de 
2011, segundo o Decreto nº 55.304/2009. 

Cronologia

• Setembro de 2003 – Decreto 48.042/03 con-
cede redução do ICMS de 18% para 12%

• Outubro de 2007 – Sinditêxtil – SP entre-
ga estudos para o então governador do Estado, 
Geraldo Alckmin, provando que é possível haver 
aumento de arrecadação fiscal mesmo com a re-
dução do ICMS. Com isso, o sindicato iniciou 
pleito para reduzir o imposto de 12% para 7%

• Dezembro de 2009 – Decreto 55.304/09 

prorroga a redução do ICMS em 12% até 
31/03/2011

• Fevereiro de 2010 – Após reuniões com o 
secretário da Fazenda, em 3 de fevereiro, sai a 
confirmação da redução, mas ainda sem o anún-
cio oficial do novo índice pelo governo paulista

• Março de 2010 – Governador assina decre-
to que reduz o ICMS cobrado da indústria têxtil 
nas vendas ao comércio de 12% para 7%
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Painel eletrônico do plenário Juscelino kubitschek mostra composição das bancadas com representação na Assembleia Legislativa
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O que os partidos políticos com 
representação na Assembleia 
Legislativa de São Paulo pretendem 
fazer neste último ano da atual 
legislatura? Quem responde a essa 
pergunta são os líderes partidários, 
porta-vozes das 15 legendas que têm 
assento no Parlamento paulista. Além 
destes, também o líder do Governo 
e o líder da Minoria apresentam 
as principais linhas de ação das 
bancadas nos próximos meses.
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O princípio constitucional de 
harmonia e independência entre 
os poderes tem norteado de for-
ma exemplar as relações da As-
sembleia Legislativa de São Pau-
lo com o governo do Estado.

Ao encaminhar suas pro pos-
tas, o Executivo tem demons-
trado profunda sensi bi lidade 
quanto ao papel reservado aos 
deputados, não apenas aco-
lhendo alterações promovidas 
mediante emendas, mas regis-
trando sua satisfação com essa 
atividade destinada a aprimorar 
os textos originais.

Isso somente se torna possível 
com um persistente trabalho de 
negociação e diálogo, visando 
ao entendimento, sempre em 
busca da melhor solução para 
os problemas e da melhoria das 
condições de vida da popula-
ção paulista.

Foi assim, por exemplo, com 
a Lei Antifumo, de grande re-
percussão. Depois de muita dis-
cussão, inclusive com audiência 
pública em que as partes inte-
ressadas puderam expor seus 
argumentos, os parlamentares 
aprovaram o projeto com al-
gumas modificações positivas, 
que contribuíram para o imenso 
êxito da nova legislação, hoje 
plenamente aceita e incorpora-

da ao cotidiano de milhões de 
pessoas.

A Assembleia Legislativa, 
igualmente, desempenhou sua 
missão de maneira ativa e com-
petente quando examinou a 
Política Estadual de Mudanças 
Climáticas, um ousado e revo-
lucionário conjunto de medidas 
destinado a garantir substanciais 
avanços em relação ao meio 
ambiente em nosso Estado.

São apenas dois exemplos 
de uma ação rotineira e extre-
mamente reveladora da boa e 
respeitosa convivência entre o 
Legislativo e o Executivo (reite-
rada anualmente, também, na 
discussão e votação do Or-
çamento do Estado, peça de 
fundamental e estratégica im-
portância).

Como líder do Governo 
desde 15 de março de 2009, 
quando se encerrou minha ges-
tão de dois anos na Presidência 
da Casa, tenho procurado asse-
gurar a continuidade desse bom 
relacionamento, capaz de faci-
litar a tramitação e aprovação 
de proposições de forte impacto 
social (como, por exemplo, va-
lorização do funcionalismo, im-
plantação de políticas públicas 
inovadoras e financiamento para 
obras de interesse coletivo).

A harmonia levada 
à prática

Governo

Vaz de Lima, líder do Governo
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Minoria

 Vanderlei Siraque, líder da Minoria

Compromisso com o 
fortalecimento da minoria 

O ano de 2010 será de mui-
to trabalho. A oposição da As-
sembleia Legislativa me elegeu 
como líder da Minoria, que é 
composta pelos deputados do 
PT, PSOL e PCdoB. Em meio à 
responsabilidade de assumir um 
compromisso como este, acredi-
to que é um momento especial 
para discutirmos assuntos que 
precisam ser expostos e debati-
dos por todos.  

Como líder e, principalmente, 
como deputado, quero lutar de 
maneira firme e efetiva para forta-
lecer a oposição da Casa, com 
diálogo para aprovação dos pro-
jetos de interesse da população 
do Estado de São Paulo. É im-
portante ressaltar que é essencial 
trabalhar coletivamente para que 
os projetos de deputados que 
não são da situação sejam apre-
ciados e votados em igualdade, 
como maneira de combater tam-
bém o projeto neoliberal que exis-
te hoje no Estado.

Acredito ainda que é possível 
fortalecer os municípios, com pro-
jetos e emendas que beneficiem 
a todos, sem exceção e sem op-
ção de partido. Outra questão 
prioritária será a valorização dos 
servidores públicos do Estado de 
São Paulo, para que eles tenham 
garantia de melhores condições 
de trabalho e salários. 

As perspectivas são boas. 
Pretendo trabalhar em conjun-
to com os outros deputados da 
Minoria em favor da popula-
ção paulista. Como minoria na 
Casa, temos que tomar frente 
das reivindicações daqueles que 
sofrem com a política neoliberal 
da gestão atual do governo, 
como o funcionalismo público.  

É importante trabalhar unido 
com todos os deputados, pois 
temos a mesma função na As-
sembleia Legislativa: lutar sem-
pre pelo bem comum daqueles 
que nos escolheram para repre-
sentá-los.
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PCdoB

Pedro Bigardi, líder do PCdoB

Fazer do esporte um 
programa social permanente

Neste ano, temos como 
uma das prioridades trabalhar 
pela regulamentação da Lei 
13.758/09, de minha autoria, 
que estende os benefícios do 
programa “Nota Fiscal Paulista” 
às entidades culturais e esporti-
vas. Pretendemos, por meio de 
audiência públicas e reuniões 
com os segmentos, dar subsí-
dios ao Executivo e fazer dessa 
lei uma importante ferramenta 
para as entidades na captação 
de recursos.

Aprofundar o debate da po-
lítica estadual do esporte, com 
legislações e recursos públicos, 
também é nossa meta. Como in-
tegrante da Comissão de Espor-
tes e Turismo, pretendo debater 
o assunto e apresentar proposi-
turas no sentido de estabelecer 
uma política forte nessa área, 
para fazer do esporte um pro-
grama social permanente. Pre-
cisamos preparar o Estado de 
São Paulo para os dois grandes 
acontecimentos dos próximos 
anos: a Copa do Mundo e as 
Olimpíadas.

Temos também como objeti-
vo continuar nosso trabalho na 
área ambiental, pois entende-
mos a necessidade de políti-
cas consistentes que garantam 
a preservação do meio am-

biente no nosso Estado. 
Destaco meus dois projetos 

nessa área, que pretendemos 
ver aprovados. O primeiro é so-
bre a criação do Parque Estadu-
al Serra do Japi, que permitirá 
a preservação integral da Serra 
do Japi por meio da integração 
das prefeituras que a compõem 
(Jundiaí, Cabreúva, Cajamar e 
Pirapora do Bom Jesus) com o 
governo do Estado e a socieda-
de civil organizada. 

O outro projeto é sobre a 
utilização de alternativas am-
bientais nos condomínios para 
reduzir o consumo de água e 
luz e não prejudicar o meio 
ambiente, como sistemas de 
reuso de água, captação de 
energia solar para aquecimento 
da água e uso de lâmpadas de 
alta eficiência para iluminação 
de áreas comuns.

Na área da educação, um 
dos grandes problemas do Es-
tado de São Paulo, vamos lutar 
pela aprovação da Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) 
para garantir que no mínimo 
50% dos recursos oriundos do 
petróleo da camada pré-sal no 
Estado de São Paulo sejam des-
tinados para educação, meio 
ambiente e desenvolvimento de 
ciência e tecnologia.
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DEM

 Estevam Galvão, líder do DEM

Compromisso com o Estado 
de São Paulo

Ser reconduzido novamente 
à Liderança do Democratas traz 
duas consequências imediatas: o 
orgulho do reconhecimento do tra-
balho realizado perante meus co-
legas de bancada e a responsabi-
lidade de manter o partido unido, 
fortalecido e atuante na Assem-
bleia Legislativa de São Paulo.

Representamos hoje a segunda 
maior bancada de sustentação 
do governo estadual e, graças ao 
trabalho sério e competente, há 
representantes do Democratas em 
22 das 24 comissões permanen-
tes desta Casa de Leis.

Dessas, além de membros efeti-
vos e suplentes, ocupamos a vice-
presidência de sete e a presidên-
cia de quatro comissões: Assuntos 
Internacionais; Economia e Plane-
jamento; Fiscalização e Controle; 
e Transportes e Comunicações.

No decorrer do atual manda-
to, obtivemos também a aprova-
ção de vários projetos de lei de 
autoria dos deputados democra-
tas, desenvolvidos para as mais 
diversas áreas, de extrema impor-
tância para a garantia dos direi-
tos da população e para o de-
senvolvimento do nosso Estado.

É preciso citar ainda a parti-
cipação da bancada na apro-
vação de projetos de autoria do 
Executivo, essenciais para a cria-

ção, a implantação e a manuten-
ção de ações desenvolvidas pelo 
governo do Estado.

Podemos destacar aqui a 
aprovação do Projeto de Lei de 
autoria do governador José Serra 
que revaloriza os pisos salariais 
mensais dos trabalhadores – 
ação implementada no ano pas-
sado e que continua a garantir a 
geração de renda e o desenvolvi-
mento econômico no Estado.

Aprovamos também a autori-
zação para o financiamento de 
recursos junto a bancos interna-
cionais, cujos recursos serão di-
recionados para a expansão do 
sistema ferroviário do Estado, 
melhorias do sistema viário e 
recuperação de rodovias, além 
de obras de saneamento e meio 
ambiente.

O trabalho não para por ai. 
Criamos uma Comissão Parlamen-
tar de Inquérito (CPI), de iniciativa 
do deputado José Bruno, a fim de 
investigar o crime de pedofilia no 
Estado.

Esta é a nossa obrigação e 
nosso dever perante a popula-
ção: legislar de forma austera e 
competente, dando condições 
de governabilidade ao governo 
e representando os paulistas que 
nos elegeram para o exercício do 
mandato.
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PDT

 Rogério Nogueira, líder do PDT

Um ano com mais 
responsabilidades

Este ano encerra mais um ci-
clo de legislatura. Nós do Par-
tido Trabalhista Brasileiro (PDT), 
otimistas com o futuro, olha mos 
para os três últimos anos com 
a certeza de que contribuímos 
positiva mente pa ra o desenvol-
vimento social e eco nômico do 
Estado de São Paulo. 

A aprovação de projetos de 
interesse da população, que con-
tribuem com a melhora significa-
tiva de vida de todos, nos motiva 
e nos mantém atento ao ritmo de 
trabalho que a Casa deverá ter 
nos próximos meses. Por este ano 
ter eleições, temos a obrigação 
de trabalhar mais para manter o 
ritmo, na busca constante da me-
lhoria da qualidade de vida da 
população de nosso Estado.

Por isso, a bancada do Parti-
do Trabalhista Brasileiro (PDT) tem 
trabalhado para contribuir com 
o bom andamento dos trabalhos 
na Casa, com o firme propósito 
de melhoria dos serviços públicos 
prestados à população. 

A busca de soluções para 
os problemas do nosso Estado, 
que não são poucos, tem em 
nós deputados uma parcela 
significativa desse compromis-
so. Temos de contribuir, incan-
savelmente, para que o ritmo 
dos serviços públicos seja mais 

compassivo com a vida das 
pessoas.

Como já dissemos anterior-
mente, de uma maneira geral, 
cada deputado, quando cria 
um projeto de lei e este se 
transforma em lei, torna-se par-
te integrante do processo de 
cidadania e responsável pelo 
bem-estar do ser humano, es-
pecialmente, das gerações que 
estão por vir, que vivenciarão a 
plenitude dos benefícios.

Portanto, fazemos parte das 
conquistas da população e 
isso nos coloca frente às cida-
des e regiões que representa-
mos como um facilitador desses 
sentimentos. Como porta voz 
de um serviço público de qua-
lidade.

Como deputado estadual, lí-
der do PDT na Casa do Povo, 
tenho a certeza de que este ano 
vamos manter o compromisso de 
trabalhar com a mesma serieda-
de com que conduzimos a nossa 
legislatura até então, para que 
os maiores beneficiados sejam, 
de fato, os cidadãos do nosso 
Estado.  Nossas ações, inde-
pendemente do ano eleitoral, 
jamais irão na contramão do 
desenvolvimento e da vida das 
pessoas que tanto dependem 
de um Estado responsável.
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PMDB 

Jorge Caruso, líder do PMDB

Trabalho contínuo e 
cumprimento de metas

A bancada do PMDB trabalha 
continuamente no sentido de for-
ta lecer os municípios e, por con-
sequência, nosso Estado, visando 
diminuir desigualdades.  Ora no 
trabalho de fiscalização, ora na 
propositura de emendas, há tam-
bém outro fundamental papel dos 
deputados paulistas: formular ou 
alterar leis que visem atingir os 
objetivos citados.

O PMDB obteve destaque na 
im prensa paulista e nacional no 
ano passado. O projeto que vi-
rou lei, de minha autoria, crian-
do o cadastro de telefones que 
não desejam ser importunados 
por vendedores teve, em pou-
cos meses, a adesão de mais 
de 500 mil inscritos. A lei ficou 
conhecida como “Não Perturbe”. 
Também houve a derrubada do 
veto ao projeto que proíbe a co-
brança da assinatura da conta 
de telefone, beneficiando toda a 
população usuária da telefonia 
fixa. Luta antiga de minha parte, 
a Lei 13.854/09 está suspensa 
por determinação do Supremo 
Tribunal Federal, em caráter limi-
nar, a pedido das empresas de 
telecomunicações.

A deputada Vanessa Damo, re-
cém-chegada ao partido, tam bém 
conseguiu aprovar a Lei 13.747, de 
2009, que determina que fornece-

dores de bens e ser vi ços fixem data 
e turno para a reali zação de serviços 
ou entrega de produtos.

O deputado Baleia Rossi des-
ta cou-se como líder da banca-
da e tem voltado sua atenção à 
causa am biental e à saúde da 
população. É dele o Projeto de 
Lei 229/2010, que fixa a desti-
nação correta do cha  mado “Lixo 
Eletrônico”, hoje tra  tado de forma 
convencional. O des  carte desorde-
nado desse tipo de lixo, com seus 
componentes tó xicos e radioati-
vos, virou grave pro blema. A apro-
vação do projeto tal   vez venha a 
por um fim nesse pe  sadelo.

Já o deputado Uebe Rezek vem 
lutando para que os servidores es-
taduais admitidos pela Lei 500, de 
1974, recebam a concessão de 
licença-prêmio e sexta-parte, confor-
me determina o Projeto de Lei Com-
plementar 55, de 2007. Médico, 
ex-prefeito de Barretos e conhecedor 
da administração pública, ele vem 
demonstrando que os benefícios da 
medida não são somente para os 
servidores, mas para toda a popu-
lação do Estado de São Paulo, que 
ganha em qualidade de serviço.

Com tais posturas, temos a 
certeza de que o PMDB vem cum-
prindo sua meta, que é trabalhar 
para termos uma sociedade mais 
justa e perfeita.
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PP

Antonio Salim Curiati, líder do PP

Coerência e solução das 
questões sociais

O Partido Progressista (PP) tem 
oferecido um exemplo de dedica-
ção ao trabalho como também 
tem demonstrado a capacidade 
de enxergar gerações à frente, 
enquanto outros só se interessam 
pelo futuro imediato. Sendo assim, 
sempre se colocou como uma al-
ternativa política, sem radicalis-
mos ou vínculos obscuros. Sua luta 
constante sempre foi pela retoma-
da do crescimento, valorização 
do trabalho, criação de novos 
empregos, elevação do nível de 
vida de todas as camadas da po-
pulação, numa união em favor do 
reposicionamento material e moral 
da grande nação a que temos a 
honra de pertencer.

Na Assembleia Legislativa, o 
PP vem atuando pelas mais im-
portantes bandeiras sociais na 
defesa dos interesses da popu-
lação paulista e brasileira. Na 
área da saúde, uma de suas 
grandes conquistas foi a implan-
tação do programa nacional de 
incentivo ao planejamento fami-
liar (PL 893/91), de minha au-
toria, que foi transformado em lei 
(9.163/95), após quatro anos 
de discussões e deliberações.

Essa orientação, pela qual o PP 
vinha brigando desde 1991, só 
foi obtida, porém, com a decisão 
do governo federal de sancionar 

lei determinando que os planos de 
saúde sejam obrigados a cobrir os 
procedimentos com o planejamen-
to familiar, tanto de contraceptivos 
como de concepção. O PP, que 
havia conseguido a aprovação 
de projeto de lei dispondo sobre 
a implantação de planos e pro-
gramas de planejamento familiar, 
nunca executados pelo governo 
estadual, viu enfim ser alcançado 
seu objetivo com a decisão toma-
da na esfera nacional.

Por outro lado, o PP vem in-
vestindo em questões ligadas ao 
direito do consumidor, como o 
acontecido com a Eletropaulo. 
Após denunciar a qualidade du-
vidosa dos serviços prestados, so-
licitou ao governo que chamasse 
as empresas do setor para expli-
car os apagões e seus “sofríveis” 
serviços, sinalizando a possibili-
dade de processos e multas. Além 
disso, o PP batalhou por muitas 
outras questões, tais como a dos 
presidiários, donas de casa e em-
pregados, qualidade de vida nas 
escolas, ensino técnico e universi-
dades, e assim por diante.

O PP mostra coerência atuan-
do com decisão para a solução 
das mais importantes questões 
sociais, buscando, dessa forma, 
cumprir seu papel na esfera políti-
ca estadual.
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PPS

Roberto Morais, líder do PPS

Um Legislativo cada vez 
mais forte

Como líder da bancada do 
Partido Popular Socialista (PPS), 
entendo que  o Legislativo for-
talecido e respeitado é um 
importante indicador de que 
a democracia está forte.  Este 
é o papel que entendo ser o 
nosso: instrumentos de defesa 
dos interesses da população e 
fomentadores da participação 
da sociedade nas discussões e 
decisões sobre seus destinos

Assim, posso dizer que nos-
sa prioridade neste último ano 
da atual legislatura será, como 
sempre tem sido, a defesa da 
cidadania, de todas as formas, 
pois, o Partido Popular Socialis-
ta visa sempre ao bem-estar da 
população de maneira geral, 
tais como políticas de inclusão 
social de setores marginaliza-
dos da sociedade, a melhoria 
dos transportes, a educação, a 

saúde pública de qualidade, a 
construção de casas populares, 
a valorização e modernização 
dos serviços públicos, a cria-
ção de empregos, entre outros 
tantos itens, pois são estes que 
se agregam aos ideais do nos-
so partido. 

Assim, objetivando alcançar 
estes ideais, o PPS tem apoiado 
o governo do Estado em suas po-
líticas, visando a ampliação das 
conquistas sociais, que fortalecem 
a democracia em nosso Estado e 
em nosso País.

Quanto às proposituras que a 
bancada pretende ver aprovadas 
durante o ano de 2010, além 
das de nossa autoria, as de ou-
tros parlamentares, e também as 
de autoria do chefe do Poder Judi-
ciário e do governador, que aten-
dam os objetivos de justiça social 
e promoção da cidadania.  
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PR

Patrícia Lima, líder do PR

Por uma sociedade mais 
justa e humana 

Como líder da bancada do 
PR na Assembleia Legislativa, 
tenho pautado o meu mandato 
em trabalhos que garantem e 
defendem a igualdade social, a 
solidariedade e a dignidade do 
ser humano. 

Tenho trabalhado em prol 
dos municípios de nosso Estado, 
enviando por meio de emendas 
parlamentares recursos para in-
fraestrutura e elaborando proje-
tos que favorecem o desenvolvi-
mento e a justiça social. 

Neste quarto ano da atual 
legislatura, continuarei a me de-
dicar a ações que beneficiam e 
procuram atender aos interesses 
da população como um todo.

Como mulher, trouxe para As-
sembleia a sensibilidade feminina 
e a preocupação com ações que 
beneficiassem as mulheres pau-
listas. Fizemos um bom trabalho, 
mas estamos longe de termos fei-
to tudo o que a mulher necessita 
e merece.

Neste ano, darei total ênfase 
a projetos que venham benefi-
ciar a mulher: a mãe, a jovem, 
a criança, a mulher desempre-
gada, a profissional e a tutora 
da família. Pois, se as mulheres 
estiverem bem, toda a sua famí-
lia também estará.

Darei continuidade aos pro-

jetos de lei de incentivo a pro-
gramas de valorização, saúde 
e defesa dos direitos da mulher: 
programas de prevenção do 
câncer uterino e de mama; de 
orientação e apoio à  mulher 
vítima de agressões; e de recu-
peração e reeducação para o 
marido agressor.

Também continuarei a lutar 
pela aprovação de minhas pro-
posituras em defesa do consu-
midor, garantindo seus direitos 
e o acesso a serviços de quali-
dade nas áreas da saúde e da 
educação.

Vou me dedicar também a 
promover e incentivar a maior 
participação de jovens e mulhe-
res na política. Precisamos ter 
jovens que se interessem por polí-
tica, participem de debates políti-
cos salientando as necessidades, 
as dúvidas e as expectativas da 
juventude em relação à política 
feita no Brasil. Precisamos de 
mulheres e jovens esclarecidos e 
comprometidos com os ideais da 
verdade e do bem-estar social. 

Gostaria de lembrar a grande 
preocupação que o meu mentor 
e grande líder, Dr. Enéas Carnei-
ro, tinha com relação às crianças, 
jovens e mulheres, a ponto de me 
ajudar a ser uma deputada e her-
dar seus ideais na política.
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PRB

Gilmaci Santos, líder do PRB 

Estamos fazendo história

Fundado em 2005, o Par-
tido Republicano Brasileiro é 
hoje um dos que mais está cres-
cendo no cenário da política 
nacional.

Nosso presidente de honra é 
o empresário José Alencar (ex-se-
nador por Minas Gerais e atual 
vice-presidente da República). 

Nosso presidente nacional 
é o jornalista Vitor Paulo dos 
Santos, que antes foi presiden-
te do diretório no Estado de 
São Paulo. Hoje, cabe a mim a 
honra de presidir nossa legen-
da no mais importante Estado 
brasileiro. Agora, ao lado do 
companheiro de mandato na 
Assembleia Legislativa de São 
Paulo, Otoniel Lima, estamos 
trabalhando pela realização 
prática das ideias defendidas 
através dos princípios e dos 
programas do nosso partido. 
Não só através da elaboração 
de projetos de lei que possam 
(uma vez sancionados pelo Po-
der Executivo) ir ao encontro 
das necessidades dos mais de 
40 milhões de habitantes, mas 
principalmente pela defesa dos 

direitos já conquistados por 
esta população. Vale lembrar 
que o PRB foi inspirado na filo-
sofia cristã, tendo como visão 
ser um partido que integra as 
necessidades do povo com as 
possibilidades dos poderes. 

Em São Paulo, somos dois 
deputados estaduais. Por São 
Paulo, na Câmara Federal, nos-
so representante é o deputado 
Antonio Bulhões. Hoje, o partido 
conta com 80 vereadores em vá-
rias das 645 cidades paulistas. 
Na Câmara Municipal de São 
Paulo, nosso vereador e líder 
da bancada é Atílio Francisco. 
Além de duas prefeitas, temos 
nove vice-prefeitos e dezenas de 
secretários municipais. 

Viemos para a política para 
fazer toda a diferença. Muito 
mais que apenas pregar discur-
sos de ética, estamos construin-
do um partido no qual a ética 
e o propósito da honestidade 
possam ser – definitivamente 
– nossas grandes marcas. Um 
partido que possa congregar 
e conciliar gente de todos os 
segmentos sociais.  



72

lideranças

PSB

Ed Thomas, líder do PSB

Trabalho pela igualdade  
de oportunidades

O Partido Socialista Brasileiro 
(PSB) tem compromisso constan-
te com sua chave axiológica: a 
igualdade entre os homens. Não 
falo do saber ideológico que se 
compõe de evidências doutriná-
rias que não formulam proble-
mas, mas apenas enunciam res-
postas prontas, mas da reflexão 
crítica sobre os fundamentos dos 
conhecimentos e de suas práti-
cas para a obtenção do bem-
estar social, como primazia de 
existência do Estado.

Por isso, como líder da banca-
da do PSB na Assembleia Legisla-
tiva de São Paulo, hoje composta 
pelos deputados Jonas Doni-
zette, Luciano Batista, Marco Por-
ta e Vinícius Camarinha, buscarei 
trabalhar de forma digna e com-
petente para obter a semelhança 
no sistema político-econômico, 
por meio de programas de ação 
que levem à igualdade de opor-
tunidades a todos.

Neste último ano da atual le-
gislatura, darei continuidade ao 
trabalho que vem sendo realizado 
com foco nas áreas da Saúde, da 
Educação, da Assistência Social, 

da Infraestrutura e do Meio-Am-
biente. Mas, priorizarei objetivos 
específicos dessas áreas, que no 
momento são essenciais para a 
efetivação das políticas públicas 
em nível estadual, tais como: a 
implantação de clínicas públicas 
para drogaditos; a inclusão de 
pessoas com necessidades espe-
ciais em salas de aula da rede 
pública e sua acessibilidade; o 
desenvolvimento do interior do 
Estado através de um transporte 
digno e com segurança; a quali-
ficação profissional com o avan-
ço das faculdades de tecnologia 
(Fatecs) e escolas técnicas (Etecs); 
e a conscientização sobre a pre-
servação do meio ambiente, por 
meio da efetivação das diretivas 
do Selo Verde-Azul.

O valor crucial e foco princi-
pal de atuação da bancada do 
PSB foi e sempre será a respon-
sabilidade social, a que prega o 
comprometimento de todos com 
a adoção do comportamento 
ético e o desenvolvimento econô-
mico que contemple a melhoria 
da qualidade de vida de todos 
os cidadãos. 
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PSC 

Said Mourad, líder do PSC

Combater problemas e 
superar desafios

Exerço o mandato de repre-
sentante do povo ouvindo os 
eleitores e prefeitos das inúme-
ras cidades que visito rotineira-
mente. Isso me permite ter uma 
clara visão da administração do 
conjunto de 645 municípios do 
mais rico Estado brasileiro, com 
40 milhões de habitantes e res-
ponsável por quase 40% do PIB 
nacional. Um Estado do porte 
de São Paulo enfrenta desafios 
proporcionais à sua grandeza. 
Ajudar a combater os problemas 
é o foco do PSC. 

O PSC, hoje com seis prefei-
tos, 12 vice-prefeitos e 129 ve-
readores no Estado de São Pau-
lo, muito tem colaborado para 
melhorar as condições de vida 
da população diretamente nos 
municípios, com emendas orça-
mentárias para levar viaturas po-
liciais, iluminação pública, cons-
trução e reforma de delegacias 
e estradas, entre outras obras de 
infraestrutura. 

O governo estadual tem in-
vestido fortemente na recupera-
ção e construção de estradas, 
no Rodoanel Mário Covas e na 
ampliação da marginal Tietê. 
Essas obras vão melhorar o fluxo 
da produção e o desenvolvimen-
to. O governo estadual pretende, 
até o final deste ano, investir mais 

de R$ 12 bilhões na malha ro-
doviária e prosseguir as obras do 
trecho sul do Rodoanel e comple-
tar o programa de recuperação 
e pavimentação de vicinais e 
de duplicação e restauração de 
rodovias municipais e estaduais. 
Na área da segurança pública, o 
Estado está investindo na criação 
do Centro Integrado de Inteligên-
cia Policial, para aprimorar a cul-
tura da investigação dentro das 
polícias, e prevê a destinação de 
R$ 5 milhões para a Polícia Cien-
tífica. Destaco, ainda, a valori-
zação do policial, a criação de 
estímulos para o desenvolvimento 
da carreira e reajustes salariais. 
Na educação, está modernizan-
do a infraestrutura das escolas e 
valorizando o professor, enquan-
to na saúde, além do foco na 
construção e reforma de hospi-
tais, também continua a investir 
no programa Ambulatório Mé-
dico de Especialidades (AME), 
para a realização de consultas 
com especialistas e exames dos 
mais simples aos mais avança-
dos em termos de tecnologia. 
Como se pode ver, vários bons 
projetos estão aí. E o PSC faz a 
sua parte encaminhando as ne-
cessidades da população e aju-
dando a inseri-las no planejamen-
to do Estado. 
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PSDB

Celso Giglio, líder do PSDB

Qualidade do debate político 
e muito diálogo

Antes de ser um desafio, foi 
uma honra muito grande ter sido 
escolhido líder do PSDB na Assem-
bleia até março do próximo ano. 
Será um período de muito traba-
lho em que esperamos manter a 
bancada coesa e firme nos propó-
sitos que movem o partido há mais 
de 20 anos. Entre eles, fidelidade 
aos seus princípios, democracia in-
terna, a construção de uma ordem 
social justa, o respeito ao pluralis-
mo de idéias e a defesa da via 
democrática como forma de lutar 
contra qualquer tentativa de retro-
cesso a situações autoritárias.

Vamos, também, trabalhar 
firmemente para dar apoio aos 
importantes projetos do Execu-
tivo, mantendo, obviamente, a 
independência e autonomia do 
Legislativo. Dessa forma, aju-
daremos o governador Alberto 
Goldman a dar continuidade ao 
grande projeto do governo Serra, 
que, no âmbito da Assembleia, 
sempre encontrou em nossa ban-
cada a disposição de debater e 
aprovar propostas voltadas para 
a melhoria da qualidade de vida 
da população paulista.

Foi assim com a lei antifumo, 
com os bônus para o funcionalis-
mo, o Orçamento, o reajuste do 
piso salarial e, anteriormente, com 
a criação da Nota Fiscal Paulista, 

da Agência Paulista de Fomento e 
de dezenas de projetos voltados ao 
funcionalismo público.

Por outro lado, vamos lutar e 
reforçar o empenho já demonstra-
do pelos líderes anteriores de ver 
aprovados os projetos dos depu-
tados tucanos. Somos um grupo 
cujo trabalho é reconhecido pela 
população do Estado e se traduz 
nas importantes propostas que 
viraram lei. Nos últimos anos, a 
atuação dos deputados do PSDB 
teve destaque nas legislações vol-
tadas para o consumidor paulista 
e continuaremos nessa linha de 
defesa dos interesses da popula-
ção e transparência nas relações 
de consumo.

Por fim, já é amplamente co-
nhecida por todos a qualidade 
da bancada de deputados do 
PSDB na Assembleia. E o nosso 
papel será manter este nível de 
excelência e aumentar ainda 
mais a gana de trabalho em prol 
do povo paulista. E só podemos 
dizer que, em um ano atípico, 
com eleições para presidente, se-
nador, governador e deputados, 
vamos arregaçar as mangas e 
cumprir o nosso papel: manter a 
qualidade do debate político e 
reforçar o trabalho de articulação 
e diálogo da nossa bancada na 
Assembleia Legislativa paulista.
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Raul Marcelo, líder do PSOL

PSOL

Defesa da educação e do 
meio ambiente 

 Nós, da bancada do PSOL, 
seguiremos neste ano com uma 
das nossas principais bandei-
ras: o apoio às lutas dos traba-
lhadores da educação e dos 
professores da rede estadual. 
Apresentamos no ano passado o 
substitutivo ao PLC 20, propon-
do abrir 100 mil novas vagas 
para contratação de professores 
por concurso, jornada única de 
40 horas, programa de forma-
ção continuada e piso salarial 
referenciado no salário mínimo 
do Dieese. Nosso substitutivo 
não foi aprovado porque a base 
de apoio ao governo na Assem-
bleia manteve os vários ataques 
propostos pelo Palácio dos Ban-
deirantes, como a quebra da iso-
nomia na progressão funcional 
e a restrição do crescimento na 
carreira a 20% da categoria. 

Neste ano, nossa banca-
da apresentou emenda ao PLC 
8/2010, defendendo a incor-
poração da gratificação por 
atividade do magistério (GAM) 
aos salários dos professores, em 
parcela única, como política de 
valorização da categoria. 

Trabalharemos ainda para 
garantir a aplicação da Lei 
13.748/2009, de minha auto-
ria, que responsabiliza os clubes 
de futebol pelo acompanhamen-

to da evolução escolar dos atle-
tas até 18 anos de idade, num 
esforço para combater a evasão 
e garantir perspectiva de futuro 
aos jovens. 

Outro tema que continuará en-
tre as nossas prioridades é o meio 
ambiente. Recentemente, apre-
sentamos o PL 206/2010, que 
regulamenta o fornecimento da 
merenda escolar com prioridade 
para alimentos orgânicos e pro-
duzidos por pequenos produtores 
das regiões onde se localizam as 
unidades escolares. Estamos ar-
ticulando outras proposições na 
área e já temos aprovado o PL 
394/2007, que preserva o bio-
ma articulado pelo rio Ribeira de 
Iguape e impede agressões am-
bientais na região – ainda está 
pendente a discussão sobre o 
veto imposto pelo governador. 

Também daremos prossegui-
mento aos trabalhos da comissão 
que apura as denúncias de ado-
ções ilegais no Estado. 

Continuaremos atuando numa 
perspectiva socialista, questionan-
do a prioridade que o governo ta-
dual dá ao pagamento da dívida 
pública estadual, em detrimento 
da saúde, da educação e da in-
fraestrutura (vimos com as chuvas 
do início do ano que esta é uma 
área abandonada no Estado). 
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PT 

Antonio Mentor, líder do PT 

Pela retomada do avanço  
da cidadania 

Tradicionalmente, as atividades 
da bancada do PT são calcadas 
em ações articuladas com o envol-
vimento dos mandatos e em conso-
nância com a liderança da banca-
da, que assumi recentemente.   

A pauta dos parlamentares pe-
tistas se espelha nas demandas e 
expectativas da sociedade paulista. 
O problema da educação, a pre-
cariedade da qualidade do ensino 
e a falta de perspectiva e de apoio 
aos educadores são problemas 
contínuos nos governos do PSDB. 

Nos últimos tempos, o então 
governador José Serra tratou a 
educação como uma empresa 
de produção. Atribuiu como res-
ponsabilidade individual do pro-
fissional a qualidade do ensino e 
a possibilidade de receber maior 
ganho salarial, mecanismo pelo 
qual dissimula a ausência de pro-
jeto de política pública educacio-
nal e plano de carreira. 

Transferir a responsabilida-
de aos outros é uma marca do 
PSDB, recurso aplicado também 
na área da segurança pública, 
onde a falta de planejamento 
contribui para o sistema carce-
rário superlotado e, ainda, mais 
criminalizado. A solução dada 
foi construir unidades prisionais 
aleatoriamente no interior do Es-
tado, sem qualquer diálogo com 
as autoridades locais. 

O roteiro autoritário do ex-go-
vernador segue na intransigência 
com o funcionalismo em greve, 
em franco desrespeito aos servi-
dores e menosprezo às organiza-
ções sindicais. Outros setores da 
administração pública também 
são vitimados pela falta de proje-
to e planejamento.

É o que pode ser conferido no 
Metrô, que sofre com a superlo-
tação e panes, fora o acidente 
causado pela pressa e imperícia 
na execução das obras, para a 
inauguração com vistas ao pro-
cesso eleitoral. O mesmo script 
foi adotado para o Rodoanel, 
usado como peça de propagan-
da, veiculada como um simulacro 
da realidade em relação ao ca-
lendário eleitoral.

A linha de condão da inefici-
ência sustentada na opressão aos 
opositores, manipulação de infor-
mação e fidelidade assegurada 
pela mão de ferro, que maneja a 
base aliada aqui na Assembleia, 
chegou ao seu esgotamento. O 
momento é propício para a po-
pulação paulista buscar outro 
projeto político, que traga para 
São Paulo a perspectiva de de-
senvolvimento para alavancar a 
distribuição de renda e geração 
de emprego e garantir a retoma-
da do avanço da cidadania no 
território paulista.
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O Parlamento e a relação 
entre os poderes

Todos os dias, na imprensa e 
em conversas entre os cidadãos, 
se ouve falar em Assembleia Le-
gislativa. Entretanto, poucas pes-
soas sabem o real papel dessa 
instituição tão importante para 
o Estado de São Paulo e para o 
país. O número de representan-
tes, o que eles realmente fazem 
e como funcionam as leis internas 
são desconhecidos por grande 
parte da população.

A estrutura política paulista é 
altamente complexa, com várias 
secretarias, autarquias, agências 
reguladoras, departamentos, fun-
dações e empresas. E cada uma 
destas instituições é estabelecida 
por profissionais de diversas áre-
as e vários níveis hierárquicos. 

Para que as ações de políti-
cas públicas possam funcionar e 
entrar em vigor efetivamente, essa 
rede de profissionais deve ter atu-
ação de grande dependência e 
interligação com o Parlamento.

Com este intuito, o Conselho 
de Defesa das Prerrogativas Par-
lamentares foi estabelecido na 
Assembleia Legislativa de São 
Paulo. O Conselho serve como 
ligação entre os interesses da 
população e toda essa estrutura 
de governo.

O Conselho de Defesa das 
Prerrogativas Parlamentares da 
Assembleia, hoje sob minha pre-

sidência, foi aprovado por meio 
de uma Proposta de Emenda à 
Constituição, por unanimidade, 
e tem como objetivo valorizar 
a atuação do parlamentar, que 
nada mais é que um representan-
te da sociedade.  

Por meio do Conselho, podem-
se observar muitas conquistas do 
Parlamento e da população pau-
lista. Como exemplo, a determi-
nação de que os secretários esta-
duais e os diretores de agências 
e autarquias públicas do Estado 
prestem contas pessoalmente so-
bre suas pastas ao Legislativo a 
cada semestre. 

A obrigação de compareci-
mento semestral destes perante 
as respectivas comissões da As-
sembleia estabeleceu uma nova 
dinâmica no acompanhamento 
periódico das ações, programas 
e projetos das respectivas pastas, 
e o consequente cumprimento de 
metas e qualidade das políticas 
públicas adotadas, além de ga-
rantir ampla interatividade entre o 
Executivo, o Legislativo e a socie-
dade em geral.

No Conselho atuam deputa-
dos de vários partidos. Uma de-
monstração de representatividade 
do eleitor. Nós, parlamentares, 
temos obrigação de lutar para 
que os sonhos da sociedade se 
transformem em realidade.

PTB

Campos Machado, líder do PTB
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Bancada consolida espaço na 
Assembleia Paulista

 É com grande honra e imen-
sa responsabilidade que assumo 
a Liderança do Partido Verde na 
Assembleia Legislativa de São 
Paulo, sucedendo o deputado 
Reinaldo Alguz neste último ano 
da 16ª Legislatura.

 Assim como meus anteces-
sores, os deputados Rita Passos, 
Chico Sardelli e Reinaldo Alguz, 
empenharei igualmente todos os 
esforços para consolidar o espa-
ço político conquistado pelo PV 
nesta Casa de Leis.

Na atual Legislatura, a nossa 
bancada esteve presente nos mo-
mentos mais importantes. Desem-
penhou papel fundamental na 
aprovação de projetos de rele-
vante interesse do Estado de São 
Paulo, como a Lei da Billings e a 
Lei da Política Estadual de Mudan-
ças Climáticas, sancionada com 
a emenda de autoria da banca-
da do PV e que estabeleceu me-
tas de redução nas emissões de 
carbono em nosso Estado, contri-
buindo assim para o combate ao 
aquecimento global e à ameaça 
das mudanças climáticas.

Ressalto a realização de even-
tos promovidos pela Liderança do 
PV que trouxeram a sociedade 
para debater dentro da Assem-
bleia, como o Encontro de Ges-
tores Municipais, o Seminário de 

Parlamentares Ambientalistas, o 
Congresso Estadual pela Susten-
tabilidade e o Encontro de Com-
bate à Discriminação.

O Partido Verde integra as co-
missões de Constituição e Justiça, 
de Finanças e Orçamento, de Pro-
moção Social e de Meio Ambiente, 
da qual temos a presidência, na fi-
gura do deputado Chico Sardelli.

Tenho grande orgulho de estar 
à frente de uma equipe profissional 
que faz da Liderança do PV o ponto 
de suporte essencial para as ativida-
des parlamentares. Aproveito para 
agradecer a todos os funcionários. 

Agradeço às direções nacional 
e estadual do Partido Verde pela 
confiança que sempre depositaram 
nesta bancada, que honrosamente 
representa os princípios programáti-
cos dos Verdes em todo o mundo.

No início deste último ano da 
atual Legislatura, a Liderança do 
PV está empenhada em dar con-
tinuidade ao trabalho iniciado pe-
los líderes anteriores e tem como 
foco agilizar o debate e a aprova-
ção das proposituras de interesse 
da população de São Paulo.

Por fim, quero agradecer aos 
meus companheiros de bancada 
pelo apoio e pela parceria no 
compartilhamento da atividade 
parlamentar.  A todos, o meu mui-
to obrigado!

PV

Edson Giriboni, líder do PV
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Em dezembro de 2009, a 
Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel) autorizou a AES 
Eletropaulo a investir, com re-
cursos próprios, cerca de R$ 3 
milhões na modernização do 
sistema de ar-condicionado do 
Palácio 9 de Julho. O investi-
mento, que é um incentivo da 
concessionária fornecedora de 
energia elétrica, será feito sem 
nenhuma contrapartida do go-
verno do Estado. 

A Assembleia possui atualmen-
te cerca de 400 aparelhos de ja-

nela, que refrigeram os 
gabinetes e as 

salas da administração. Tais equi-
pamentos, obsoletos, gastam muito 
mais energia elétrica do que o ne-
cessário, pois não são eficientes e 
nem corretamente dimensionados. 

Com a parceria, serão im-
plementadas no prédio centrais 
de ar-condicionado modernas, 
ecológicas, eficientes e econô-
micas, que proporcionarão uma 
economia de 750 megawatts/
hora (MWh) por ano, uma redu-
ção de demanda da ordem de 
285 kilowatts (kW) no pico de 
consumo, o que equivale à eco-
nomia anual de até R$ 220 mil. 

Além da economia aos cofres 
públicos nas despesas correntes, 
sem nenhum ônus ao erário, ha-
verá a modernização nas instala-
ções, um grande avanço no ca-
minho da sustentabilidade e do 
uso racional dos recursos, já que 
os novos equipamentos eliminam 
também o uso dos gases HCFC, 

nocivos à camada de ozônio. 
Em 2008, a manutenção dos 
equipamentos de janela de 
ar-condicionado do Palácio 

9 de Julho geraram uma 
emissão indireta de 

148 toneladas de 
CO2. 

Com a imple-
mentação do 
Projeto de Efici-
ência Energéti-
ca, a Assem-
bleia põe em 

prática a Lei 13.798/2009, apro-
vada em outubro pelo Plenário, que 
trata da política da diminuição da 
emissão de gases de efeito estufa 
no Estado de São Paulo. 

Conservar os recursos naturais 
implica usá-los de forma econô-
mica e racional, para que os 
renováveis não se extingam por 
mau uso e os não-renováveis não 
se acabem rapidamente. 

Desde 1999, diversas provi-
dências já foram tomadas pela 
Assembleia de São Paulo tendo 
como objetivo a redução do 
consumo de energia elétrica 
em suas dependências, entre as 
quais a participação no Progra-
ma de Combate ao Desperdício 
de Energia Elétrica. 

Desenvolvido pela Eletropau-
lo, o programa, ent re outras pro-
vidências, viabilizou o diagnós-
tico energético das edificações 
que compõem a Assembleia 
paulista. O diagnóstico sugeria 
a adoção de ações no sentido 
de reduzir o consumo, conside-
rados os investimentos necessá-
rios e os respectivos períodos de 
retorno. Na época, foi executa-
da a modernização dos sistemas 
de iluminação da Casa. Através 
de convênio com a Secretaria 
de Energia/Eletropaulo, foram 
substituídas todas as luminárias 
e lâmpadas fluorescentes anti-
gas por modelos mais eficientes 
e econômicos. 

Assembleia implanta  
Projeto Eficiência Energética
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São Luiz do Paraitinga, cidade 
histórica do Vale do Paraíba, é 
conhecida por suas tradições re-
ligiosas, como a Festa do Divino, 
e pelas festas profanas, o famoso 
Carnaval de Marchinhas. O vas-
to calendário festivo atrai anual-
mente 400 mil visitantes. Número 
muito expressivo para uma cida-

de de apenas 10 mil habitantes. 
No primeiro dia deste ano, 

a cidade foi castigada pelas 
chuvas. A enchente do rio Pa-
raitinga assolou o centro históri-
co, destruindo grande parte do 
seu patrimônio arquitetônico, o 
maior do Estado de São Paulo. 
Parte dos casarões históricos, 

duas igrejas, duas escolas e uma 
biblioteca foram ao chão.

O mar de lama atingiu a infra-
estrutura básica e turística. A catás-
trofe causou o colapso econômico 
da cidade. Afetou particularmente 
as atividades comerciais: restauran-
tes, casas de materiais de constru-
ção, supermercados, bares, lojas, 

uma cidade em reconstrução

Construída no século 
XVII, a Igreja Matriz, 

principal símbolo 
da cidade, desabou 

devido à chuva e ficou 
totalmente destruída
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artesanatos e pousadas. 
Segundo a prefeitura, apesar 

de todos os danos causados, a 
cidade conquistou um patrimônio: 
a solidariedade, a ajuda dos go-
vernos estadual e federal, particu-
larmente dos órgãos patrimoniais 
(Instituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional - Iphan e o 
Conselho de Defesa do Patrimô-
nio Histórico, Arqueológico, Ar-
tístico e Turístico de São Paulo – 
Condephaat), das universidades 
(USP, Unesp e Unitau), do Siste-
ma S (Sesi, Sesc e Senai), além 
do apoio voluntário das cidades 
vizinhas e da população brasilei-
ra, que contribuiu nos momentos 
críticos com doações.
 
Parcerias

No primeiro momento, a ad-
ministração municipal firmou vá-

rias parcerias nos níveis estadual 
e federal, com o setor privado e 
com o terceiro setor. Foram mobi-
lizadas equipes de profissionais 
da prefeitura e de universidades 
para a elaboração de projetos 
voltados à reconstrução da ci-
dade. Entre as ações previstas 
destacam-se a implantação do 
Plano Diretor, o restabelecimento 
da economia local e a oferta de 
condições dignas aos morado-
res desabrigados.

A reconstrução do Centro His-
tórico está estimada em mais de 
R$ 100 milhões de investimen-
tos. A previsão para a conclusão 
do processo de reconstrução dos 
prédios públicos danificados é 
de dois a três anos.

O presidente do Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (Iphan), Luiz Fernando 

de Almeida, anunciou, no dia 
12/1, a liberação de R$ 10 
milhões para a recuperação do 
Centro Histórico e informou que 
o processo de tombamento fede-
ral seria acelerado para agilizar 
a reconstrução da cidade. Uma 
parceria com o Banco Nacio-
nal de Desenvolvimento Social  
(BNDES) poderá liberar mais recur-
sos para São Luiz do Paraitinga.

Com o recurso inicial, o Iphan 
deve executar os serviços ime-
diatos, como a seleção de ma-
teriais construtivos reutilizá ve is, 
escoramentos emergenciais, ca -
dastramentos de imó ve is, pro-
jetos e obras de recomposição, 
restauro e consolidação de pa-
redes e estruturas. As ações in-
cluem também elementos artísti-
cos, de acervos documentais e 
de bens móveis.

Localizada na Serra do Mar, a cidade é ceracada por Mata Atlântica e possui diversas cachoeiras com até 40 metros de altura 
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Festa do Divino Espírito Santo é uma das principais tradições de São Luiz do Paraitinga

O Condephaat, órgão ligado à 
Secretaria da Cultura do Estado de 
São Paulo, avaliou que foram afeta-
dos 88 imóveis, 70 deles parcial-
mente arruinados e 18 totalmente 
arruinados. A cidade tem 425 imó-
veis tombados pelo Condephaat. 
A secretaria informou que o órgão 
patrimonial trabalha na elabora-
ção de projetos dos edifícios pú-
blicos, oferece assistência técnica 
aos proprietários de imóveis tom-
bados e também apoia as obras 
necessárias nas áreas públicas. “O 
governo estadual também busca 
alternativas de financiamento para 
os imóveis tombados. A Secretaria 
da  Cultura já disponibilizou R$ 20 
milhões. Outros recursos são possí-
veis de serem absorvidos pelo orça-
mento estadual”, informou o órgão.

Participação
A participação da população 

tem sido fundamental no processo 
de reorganização da cidade. “Os 
moradores estão literalmente colo-
cando a mão na massa, junto com 
a mão de obra contratada pelas 
empreiteiras, para a reconstrução 
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da cidade”, destaca a administra-
ção municipal. 

Lideranças locais também parti-
ciparam da elaboração da lei do 
Plano Diretor, sancionada em ja-
neiro, após as enchentes. O plano 
contém as diretrizes das ações fu-
turas. Alguns conselhos foram cria-
dos após a catástrofe para orientar 
e fiscalizar o poder público. A pre-
feitura mudou seu organograma e 
criou a Assessoria de Planejamento 
para atuar diretamente junto aos 
conselhos de Turismo, de Meio 
Ambiente e de Patrimônio Histórico 
Material e Imaterial.

O Plano Diretor estabelece, en-
tre outras coisas, as novas áreas 
residênciais em conformidade com 
as legislações ambientais, respei-
tando a declividade dos terrenos e 
as áreas de alagamento. “Também 
se projetam mais investimentos no 
setor de turismo, para quantificar 
as visitações anuais e qualificar a 
mão de obra local, pois a cidade 
depende do seu calendário festivo, 
religioso, natural e cultural, que tan-
to atrai os visitantes para esta bucó-
lica cidade. Temos que organizar a 

economia da única indústria do mu-
nicípio, a indústria do turismo, para 
que São Luiz do Paraitinga volte a 
ser aquela pequena cidade bucóli-
ca de antes da enchente”, declara 
a administração municipal.

Desabrigados
As cem pessoas que ficaram 

desabrigadas pela enchente de 
janeiro foram alojadas inicialmente 
em uma escola. Com a volta das 
aulas, elas foram transferidas pro-
visoriamente para uma pousada, 
até que as casas da Companhia 
de Desenvolvimento Habitacional 
e Urbano (CDHU) fiquem prontas. 
Após o levantamento de prioridade 
social, essas pessoas serão desloca-
das para as novas casas.

Enquanto isso não acontece, 
essas famílias, assim como outras 
que estão desabrigadas e vivendo 
em casas de parentes ou em casas 
alugadas, estão recebendo o Auxí-
lio Moradia Emergencial, no valor 
mensal de R$ 300,00. Há tam-
bém o benefício do Programa Es-
tadual Novo Começo, que oferece 
uma concessão de R$ 1.000,00 

para pessoas em situações de vul-
nerabilidade temporária.
 
Laboratório da reconstrução

Devido à catástrofe, a infraestru-
tura turística foi seriamente afetada. 
Além do patrimônio histórico e do 
comércio local, o acesso à cidade 
também foi atingido. Isso levou a pre-
feitura a cancelar o tradicional Car-
naval de Marchinhas, principal even-
to e  fonte de renda da comunidade 
local. Dessa forma, toda a economia 
interna ficou desaquecida. 

Para amenizar essa situação, a 
prefeitura restabeleceu o calendário 
cultural da cidade a partir da Se-
mana Santa e durante a reconstru-
ção da cidade. Foi criado o projeto 
“Canteiro Aberto”, para reaquecer 
a economia local e atrair visitantes 
para conhecer as várias fases cons-
trutivas. Durante todos os finais de 
semana, serão organizadas visitas 
monitoradas aos locais que estão 
em processo de reconstrução. Este 
projeto será voltado à comunidade 
acadêmica de várias áreas, como 
arquitetura, geografia, história, an-
tropologia, geologia e outras.
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O Acervo Histórico da Assem-
bleia Legislativa de São Paulo 
reuniu documentos que podem 
ajudar na reconstrução do centro 
histórico de São Luiz do Paraitin-
ga. O presidente do Legislativo 
paulista, deputado Barros Mu-
nhoz, encaminhou no final de 
março para a prefeita da cidade, 

Ana Lúcia Bilard Sicherle, a docu-
mentação selecionada.

O diretor da Divisão do Acer-
vo Histórico, Carlos Alberto Un-
garetti Dias, explica que foi fei-
to um levantamento no conjunto 
de documentos dos períodos do 
Império e da República Velha. 
“Selecionamos tudo que havia 

sobre São Luiz do Paraitinga. En-
contramos um número substancial 
de documentos que abordam di-
ferentes aspectos e revelam um 
conjunto de informações sobre a 
evolução urbana da cidade.”

A prefeita Ana Lúcia Sicherle 
disse que ficou bastante surpre -
sa quando recebeu o material. 

Vista do Centro Histórico; local é tradicional ponto de concentração de milhares de partiticipantes das principais festividades da cidade  
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“Recebi a documentação e a 
repassei para o nosso grupo de 
planejamento e para o Conse-
lho do Patrimônio. Essa doação 
foi bastante oportuna, pois pre-
tendemos fazer um livro sobre a 
história de São Luiz do Paraitin-
ga. Acho importante a iniciativa 
da Assembleia, que trabalhou 
com grande rapidez para reunir 
esses documentos.”

Documentação
Na época do Império, as 

câmaras municipais eram obri-
gadas a encaminhar as propo-
sições à Assembleia provincial. 
A Constituição do Império do 
Brasil, outorgada em 1824 e 
reformada dez anos depois, em 
1834, quando foram criados os 
Legislativos Provinciais, determi-
nava que competia às Assem-
bleias aprovar as leis municipais, 
as chamadas “Posturas”.

De 1835, quando a Província 
contava com 45 vilas e uma cida-
de – a Imperial Cidade de São 
Paulo –, até o início do século 
XXI, uma longa história marcou o 
desenvolvimento paulista. Ficaram 
preservados no Acervo Histórico 
da Assembleia documentos sobre 
o abastecimento, iluminação, se-
gurança, construção e reforma de 
unidades públicas, recolhimento 
de lixo, queixas de cidadãos e 
políticas públicas, entre outras. 

Reconstrução da memória
A documentação referente a 

São Luiz do Paraitinga faz par-
te desse acervo. Este detém as 
Posturas, Códigos de Lei, Pres-
tações de Contas, Balanços da 
Câmara e relatórios de tudo 

que ela fazia ano a ano. Junto 
a essa documentação existe ain-
da uma série de demandas que 
a cidade fazia para o gover-
no provincial. Segundo Carlos 
Dias, são pedidos de reforma 
da igreja, reforma do mercado 
municipal, reforma do cemitério, 
de abertura de estradas, cons-
truções de pontes e outras obras 
públicas. “Há também deman-
das relativas ao aparelho de es-
tado: criação de fórum, escolas, 
postos de saúde e cadeias, que 
formam um conjunto de deman-
das urbanas”, acrescenta.

Do ponto de vista do restauro 
propriamente, Carlos Dias acre-
dita que todas aquelas posturas 
podem contribuir para o trabalho 
dos técnicos da prefeitura, do 
Condephaat e do Iphan, pois 
contêm informações sobre edi-
fícios públicos e configuração 
urbana. “Existem vários pedidos 
de reforma e de construções que 
permitem saber quando algumas 
obras foram feitas ou reformadas. 
Isso ajuda a identificar os tipos de 
técnicas que foram utilizadas em 
algumas e os tipos de materiais 
empregadas em cada período.” 

Um outro conjunto de infor-
mações importante diz respeito 
ao histórico das divisas da cida-
de com municípios vizinhos. A 
evolução politico-administrativa 
do município pode ser traçada 
com informações sobre a eleva-
ção de curato e de capelas a 
freguesias, criação de distritos e 
alterações de divisas. Existe, em 
suma, um conjunto muito rico de 
outras informações que apare-
cem dispersas. 

Dossiês
A Divisão do Acervo Histórico 

da Assembleia Legislativa com-
pôs 210 dossiês, que totalizam 
1.742 páginas. Boa parte do 
material é composta por manus-
critos, que foram digitalizados 
pela equipe técnica do acervo e 
remetidas cópias à Prefeitura de 
São Luiz do Paraitinga. “Os dos-
siês podem auxiliar a recompor 
a história e o acervo da cidade. 
Por meio deles, podemos conhe-
cer os problemas e as dificulda-
des enfrentadas em determinados 
períodos, com farta descrição de 
aspectos do cotidiano da cida-
de”, afirma Carlos Dias. 

Centro Histórico foi totalmente tomado pelas águas do transbordamento do rio Paratinga 
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Assembleia realiza Seminário Internacional de Futebol  
para a Copa do Mundo em 2014

Novas leis defendem  
consumidor e meio ambiente

São Luiz do Paraitinga:  
uma cidade em reconstrução




