
 
 

  
 

 

 

 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO 

 

 

PRESIDENTE  

DEPUTADO MAURO BRAGATO – PSDB   

 

 

23/9/2015 

 

 

 

 

 

 



1 
 

  
 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO 

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

23/9/2015  

 

 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Declaro aberta a oitava 

reunião extraordinária da Comissão De Finanças, Orçamento e Planejamento, que foi 

convocada com a finalidade de ouvir a Federação do Sindicato dos Servidores Públicos 

do Estado de São Paulo.  

Eu queria registrar a presença do Deputado Teonilio Barba, à minha esquerda, 

Coronel Camilo, nosso vice-presidente Léo Oliveira e também o João Paulo Rillo, à 

minha direita. (Risos). À esquerda do Plenário.  

Então, nós gostaríamos de agradecer a presença de todos aqui presentes, em 

especial saudar o presidente da entidade, da Federação dos Sindicatos dos Servidores 

Públicos do Estado de São Paulo, Lineu Mazzano, que eu queria convidá-lo pra compor 

à Mesa.  

E o objetivo, conforme, senhores deputados, está na nossa pausa, é pra ouvir o 

que o sindicato tem a dizer sobre política pública, o funcionalismo. Certo?  

Então, eu vou começar dando a palavra ao presidente da Federação e, 

posteriormente, para os inscritos  e aí, em seguida, para os senhores deputados. Está ok? 

Doutor Lineu, com a palavra. 

O SR. LINEU NEVES MAZZANO – Eu quero agradecer ao Deputado Mauro 

Bragato, presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento. 

Cumprimentar também todos os deputados, membros dessa Comissão, especialmente 

por terem atendido a reivindicação da Federação requerendo uma audiência pública pra 

tratar, ou seja, discutir ou ter a oportunidade de manifestarmos com referência à 

elaboração da proposta orçamentária para 2016. Deputado Bragato encaminhando 

rapidamente e tendo a aprovação dessa Comissão, então, a Federação e seus sindicatos 

têm esse reconhecimento e agradece o atendimento.  
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Quero dizer, senhor presidente e senhores deputados, aqui, primeiro que nós até 

solicitamos uma audiência que fosse não de massa, não de movimento, não de trazer 

aqui,  quantidades e quantidades de servidores, mas sim de lideranças. E aí, por isso, ela 

está no Plenário menor, não está num Plenário grande, mas estamos com uma 

representação bastante expressiva, na quantidade de sindicatos presentes aqui que, na 

medida das falas, a gente vai, o Plenário e todos que vão tendo conhecimento. 

Por que a solicitação nossa de participar? Claro que dentro do processo 

democrático isso se faz muito importante no debate, mas o empenho da nossa Federação 

e do Sindicato dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo é que nós possamos 

avançar no processo de diálogo. Mas que seja diálogo permanente e o diálogo com o 

resultado dentro das questões que interessam, governo que interessa, a sociedade que 

interessa os servidores públicos. E o orçamento público é algo que interessa a todos.  

Pode até nos questionar e dizer “Mas o momento de crise que estamos falando e 

nós temos que falar em todo momento, especialmente no momento de crise”.  

Mas o que nós estamos empenhando, senhor presidente, é de que nós possamos 

ter a garantia na peça orçamentária para 2016 de que, para o funcionalismo público, nós 

tenhamos no mínimo a manutenção da perda do poder aquisitivo. E nós estamos falando 

daquilo que é somente suprir,  a necessidade da manutenção da vida, da garantia,  

especialmente  do que se faz necessário da vida do servidor público pra na condição de 

cuidar da sua família.  

Não estamos apontando aqui, nem vamos tratar de percentuais e nem levar, ou 

seja, que nós temos pra ser apontado da planilha de perdas de salário dos anos do 

acúmulo que, muitas vezes, essa ou aquela categoria vem tendo perdas salariais. 

Estamos falando que o orçamento tenha a previsão dessa garantia de diálogo para a 

discussão da reposição da perda do poder aquisitivo dos servidores públicos do estado 

de São Paulo.  

Quero dizer, senhor presidente, que nós, as entidades dos servidores públicos, 

enquanto também secretário geral da Confederação dos Servidores Públicos e também 

dirigente da nova central, assim como de várias outras centrais sindicais, nós temos tido 

uma luta em Brasília e o empenho pra que nós tenhamos o instituto da negociação 

coletiva, de forma legal. Por isso, o Brasil já ratificou a Convenção 151, da OIT 
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(Organização Internacional do Trabalho), nós já temos um decreto presidencial que 

internacionalizou,  a convenção, ou seja, foi sancionada pela Presidente Dilma, em 

março de 2013, e essa é uma ferramenta que é extraordinária na relação trabalho-

servidor e governo e que parece que, na sua maioria dos governos, o servidor público é 

o problema. Só que o servidor público que faz a operação do estado, que garante o 

exercício do papel do estado em todas as funções. Como o tempo é curto, eu não vou 

ficar aqui fazendo detalhamento. Mas com o instituto da negociação coletiva, com a 

Mesa permanente de negociação, que trata das questões gerais, e as Mesas por área 

(educação, saúde, segurança etc, transporte e outras) consegue-se discutir as questões 

gerais de interesse da sociedade, especialmente, pensando na qualidade do serviço 

público e no respeito ao cidadão que é a quem mantém o estado, não é, através dos 

impostos que pagamos. 

Quero citar rapidamente, senhor presidente, um exemplo: estivemos na semana 

passada participando de um debate internacional, através da OIT, fomos convidados 

para debater na Argentina com governos de quase totalidade de representação 

governamental e do movimento sindical da América Latina e do Caribe e onde tivemos 

alguns exemplos, pessoalmente, na Argentina, que já desde de 1990 iniciou o processo 

de negociação coletiva no serviço público e a cada vez vem se consolidando mais nas 

três esferas de governo. 

Estiveram lá o Ministério do Trabalho, o Ministério do Planejamento nos 

apontando como se dá o processo lá e, inclusive, colocando que hoje os dirigentes 

sindicais da Argentina são capacitados para debater as questões de estado, de forma 

geral. Até porque tem curso de capacitação para debater o orçamento para discutir 

aquilo que é mais importante se agora é a saúde, se é a educação, se é a segurança. 

Então, nós queremos é participar com a responsabilidade da gestão do estado, que é um 

problema.  

Claro que por leis,  que talvez elas criem situações complexas. Por exemplo, a 

Lei de Responsabilidade Fiscal. Ela define o limite providencial de gastos, ela define 

qual o percentual que se pode colocar para o Poder Executivo, para o Poder Legislativo, 

para o Poder Judiciário e aí cria toda uma estrutura. E o que vem ocorrendo ao longo 

dos anos, com isso? Por exemplo, Deputado Bragato, no ano de 2015 o Poder 

Legislativo respeitou a Lei da Data-Base, que é a data-base do servidor público do 
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estado de São Paulo, de primeiro de março, concedendo mais de oito por cento para os 

servidores dessa Casa, além de outras pautas que ainda estão em discussão.  

O Poder Judiciário também cumpriu o data-base no ano de 2015, a partir de 

primeiro de março, concedendo seis e meio por cento e tem, agora, encaminhado já 

mais de um e meio por cento pra chegar próximo da inflação, que está aí passando de 

nove por cento.  

O Ministério Público, que está em fase de negociação, também já concedeu seis 

e meio por cento. E o Poder Executivo, onde congrega o maior número de servidores e 

de onde o orçamento do Poder Executivo é o orçamento, inclusive, que trata dos 

investimentos do estado.  

Eu acho que é necessário fazer uma reflexão sobre isso e é essa nossa 

reivindicação: que esta Comissão faça uma reflexão de como está colocado, de como 

está estruturado, não é, como está sendo administrado ao longo de muitos anos o 

orçamento público no estado de São Paulo e o Poder Executivo cada vez perdendo. 

Lembrando que o Judiciário e o Legislativo não vêm excedendo sequer da inflação.  

Não estamos falando que está tendo benefícios extraordinários, estamos falando 

da diferença. E aí o governo vem, por exemplo, as matérias de hoje, colocadas a 

dificuldade que o governo coloca, nós estamos em crise, sim, de que não é possível 

discutir reposição salarial para os professores, em 2015, e desta forma... Há poucos dias, 

conversando com o governador, muito rapidamente, aí, não tem o sinal verde. Só que 

quando nós tivemos 2012, 2013, até o início de 2014, de que o limite prudencial estava 

lá bem menos de 40%,  ou seja, com uma margem muito extraordinária pra discutir, não 

seria nem dar o aumento real, seria pelo menos repor as perdas salariais, as disparidades 

nos planos de carreira, a incorporação das gratificações dos aposentados e tantas outras 

coisas. O governo não negociou, não discutiu.  

Então, hoje, da situação da segurança, da educação, da saúde, do transporte, e 

daí por diante, tende a se agravar. Eu tenho certeza de que vocês têm muita 

responsabilidade por isso, estão atentos ao clamor,  da Federação, encaminhando essas 

colocações aqui de forma muito pontual, no sentido de que se faz necessário nós, essa 

Comissão, tratarmos essa questão de como está debatendo nas audiências públicas 
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regionais de que as questões de interesse dos servidores públicos têm que estar 

garantidas, a sua discussão no orçamento para 2016. 

É isso que eu queria colocar, devido ao tempo. Nós temos presentes várias 

pessoas inscritas,  e eu dei uma colocada na ordem aí porque se o senhor entender, eu 

posso ajudá-lo, né. Ok. Eu agradeço a atenção e temos nossos representantes aí do 

sindicatos e das associações que fazem parte da nossa Mesa conjunta. E muito obrigado. 

Obrigado a todos.  

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Obrigado a você, 

Lineu. Vou passar a palavra para o Claudinei Aparecido Manea, presidente do Sindicato 

dos servidores DER. Presidente, use o púlpito. 

 Queria registrar a presença do Deputado Vaz de Lima, que é da Comissão; e 

também do Deputado Marquinho, que convido pra tomar posse, tomar posse, não, tomar 

assento. Já tomou posse... (Risos.)  

O SR. CLAUDINEI APARECIDO MANEA – Boa tarde a todos! Quero 

agradecer ao Deputado Mauro Bragato, presidente da Comissão de Finanças, 

Orçamento e Planejamento. E ele é de Presidente Prudente, como eu, e muitos anos de 

amizade. E em nome do deputado, eu quero parabenizar todos os deputados aí e 

agradecer por essa oportunidade de estar falando com vocês.  

Eu gostaria de começar, sempre enfatizando uma coisa, acho que os 

companheiros já devem ter ouvido falar dos bois de piranha, em que aquele velho 

vaqueiro joga um boi, velho e já machucado pelo tempo, no rio nas piranhas, enquanto a 

boiada passa, entendeu? Essa lógica é levada ao contrário quando se fala no órgão DER. 

Lá se joga a boiada toda para as piranhas e se guarda,  os seus – como diz – bois velhos 

do lado pra poder se tocar. Esse pessoal que é apadrinhado político, esse pessoal do 

parenteirismo, que são os parentes, enquanto os servidores de carreira, entendeu, esses 

são jogados às piranhas.  

Os nobres deputados têm uma tabela aí, essa tabela cheia de colorido aí, vocês 

vão conhecer aqui nessa tabela quem é o órgão DER. Se vocês pegarem aí a parte azul, 

DER, essa é a folha de pagamento do DER, entendeu, em 2013, quando foi, através do 

superintendente Clodoaldo, em que o Lineu ainda era presidente do sindicato, se 

fizeram várias audiências públicas e, por determinação da Comissão do Transporte, 
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entendeu, criou-se uma comissão que tratasse de uma reorganização do órgão. Por que, 

gente? Porque o órgão, a sua estrutura é de 1975, sabe? Na época que se fazia machado, 

que se fazia as talhadeiras, que se fazia o próprio martelo, que se fazia tudo.  

Então, é uma estrutura enorme, uma estrutura totalmente obsoleta para os dias de 

hoje, entendeu, com uma hierarquia enorme, com uma burocracia enorme, entendeu, e 

com recursos humanos totalmente reduzidos. Entendeu? Servidores que hoje, pra poder 

manter essa estrutura, têm no mínimo de três a quatro/cinco funções que muitas vezes 

eles são obrigados a aceitar sem saber o que está ocorrendo. Essa estrutura foi... nova 

estrutura foi apresentada, na época, por Saulo, que era o secretário de Transportes. Ele 

tinha uma outra visão na questão das rodovias, que eram as PPP, mas depois veio água 

abaixo com a questão da Lava Jato, porque as empresas interessadas eram as grandes 

empresas do país.  

Aí o Doutor Clodoaldo foi para Secretaria dos Transportes, abraçou o projeto 

que ele mesmo tinha,  coordenado tudo, levou para o Planejamento, teve um parecer da 

gestão pública, um projeto supermoderno dos técnicos da gestão, só que está lá parado. 

Um projeto que reduz a máquina, um projeto que reduz... que enxuga, um projeto que 

transforma o órgão de deixar de ser executor, que nós não somos mais órgão executor, e 

passa ser um órgão gestor de rodovia, entendeu, dinâmico, eficiente, eficaz, atendendo 

até a Lei 9.503/97, que é o Código de Trânsito. Porque o órgão, hoje, além de ser um 

órgão rodoviário, ele tem a Lei de Trânsito, que é o CTB (Código de Trânsito 

Brasileiro), que impõe várias responsabilidades para nós, servidores. E essa tabela, 

gente, quando você vê, DER, 18 milhões, cento e oitenta e três mil reais a folha. Seção, 

gente, em cima vocês vão ver quem são a seção, 117 trabalhadores correspondem a um 

milhão e seiscentos e trinta e oito mil. Isso aí é um cabide de empregos, é o nosso 

querido DERSA. Não vou falar dos seus trabalhadores, que são técnicos e são 

excelentes técnicos, mas essa estrutura é usada para beneficiar aqueles que vêm, que ele 

não chega a ficar 30 dias com o salário do DER. Ele chega e vai prestar e vai pra 

DERSA e presta serviço ao DER, aí ele vai com o salário de 18, 20, até 27 mil ao mês.  

Então, é uma estrutura usada pra se beneficiar, só que esse dinheiro, gente, sai 

do DER, que o DER tem o custeio e banca isso. Então, essa dificuldade, ele vem para o 

órgão, mas não quer o salário do órgão. E não estou falando que é justo porque o órgão 

é um órgão com uma tremenda responsabilidade e que tem que, realmente, valorizar os 
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seus administradores, mas também tem que saber valorizar os seus trabalhadores, 

aqueles que executam. Aí veio... 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Presidente Claudinei, 

cinco minutos. Já terminou... 

O SR. CLAUDINEI APARECIDO MANEA – Já terminou? 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – É... Mas vai para os 

arremates finais. 

O SR. CLAUDINEI APARECIDO MANEA – Então, vamos lá. Apoio, gente, 

apoio é contratação de mão de obra, isso é ilegal, isso não tem em legislação nenhuma. 

O DER consegue gastar com 703 contratados sete milhões e setecentos mil reais em 

quase 50% da folha com apadrinhados, parentes, entendeu, com contratos de 

consultoria. Nunca vi consultoria durar 2, 3, 4 anos e a consultoria trabalhar dentro do 

órgão, entendeu, o dia todo. Batem ponto dentro do órgão.  

Então, tem que chegar uma hora, gente, que tem que mudar. Tem que chegar 

uma hora que a gente tem que acabar com essa hipocrisia administrativa. Nós temos 

que, realmente, mudar a situação que está o estado. A última que eu recebi, agora, que 

vocês devem conhecer, chama-se “atendimento ao usuário”, que nós temos mais de 900 

mil atendimentos ao usuário na nossa rodovia, durante o ano. Em vez de cessar esses 

contratos de consultoria, que gastam milhões, eles vão cessar os contratos que atendem 

o usuário quando está com uma pane no seu veículo na rodovia. Quer dizer, preferem 

arrebentar com o cidadão, arrebentar com o pagador de impostos do que acabar com 

esses contratos, entendeu, que nada mais que é “encheção de linguiça”, que é 

(Ininteligível.) Se vocês pegarem os objetos, que eu já mandei pra essa Casa, os objetos 

do contrato, você não sabe nem pra que onde que coisa que vai aquilo... 

Eu queria agradecer aos senhores deputados a nossa emenda. A gente faz parte 

da federação e a emenda que a gente protocolou, junto à federação, é uma emenda que 

atinge a todos os servidores e que eu falo pra vocês: hoje, apesar da categoria estar aí 

vários anos sem aumento salarial, mas o que nós precisamos hoje é enxugar o DER e 

moralizar o DER, entendeu, pra que ele se torne, realmente, o órgão que ele foi anos 

atrás. Obrigado, senhores. 
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O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Obrigado, presidente 

Claudinei. Tem a palavra o Senhor João Rinaldo Machado, presidente do Sindicato dos 

Funcionários do Sistema Prisional do Estado de São Paulo (Sifuspesp) e que está com a 

palavra por cinco minutos.  

O SR. JOÃO RINALDO MACHADO – Boa tarde, presidente Mauro Bragato. 

Cumprimento o restante da Mesa, os deputados, o Lineu, os companheiros, os 

sindicalistas e os demais presentes. 

Bom, o sistema prisional, como todos sabem, continua o mesmo caos. A 

hiperlotação das unidades prisionais é um dos piores problemas que nós temos. É claro 

que a falta de funcionários, também, que chega aí a 30% ou 35% de cada unidade é um 

agravante, mas também não resolveria se tivéssemos todos os funcionários trabalhando 

com o número excessivo de presos.  

Temos unidades aí pra 805 presos que tem quase três mil, né. É um problema 

muito grave. Precisaríamos, hoje, da construção de 114 novas unidades prisionais para 

que todas elas ficassem com o seu limite. E a gente vê que o governo do estado 

economizou um dinheiro muito, muito alto com isso daí, porque 114 unidades 

prisionais, a média das unidades prisionais é de 43 a 49 milhões de reais a construção. 

Fora a contratação de mais funcionários, viaturas, entre outras coisas.  

Então, a gente coloca que o governo do estado de São Paulo tem lucrado, e 

muito,  quando ele não investe o dinheiro que deveria investir no sistema prisional. E 

nós, servidores do sistema prisional, não temos nenhum tipo de compensação por 

estarmos trabalhando nessa situação. O número de fugas, em muitos anos, chegou a ser 

zero. Um nível muito baixo. Há 10 anos ou 12 anos, chegava a ter 400 fugas por mês e 

nós chegamos – há alguns anos – a zero, uma ou duas fugas, no máximo.  

Então, o servidor, mesmo não tendo um salário compatível com o perigo, com o 

trabalho nosso, mesmo com a falta de funcionário, nós temos também um grande 

número de servidores em licença-saúde porque, principalmente na questão psicológica, 

é um serviço muito desgastante, já é considerado o primeiro ou o segundo mais 

estressante de todos os tipos de trabalho, tá, e mesmo assim ele vem executando a sua 

função. 
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É impossível você fazer a nossa função, que é de segurança, vigilância e 

disciplina dentro da unidade prisional, onde tem uma cela que era pra ter 12, tem 60. 

Não é. É muito difícil ocorrer, mas quando ocorre nós somos punidos como se todos... 

tivéssemos todas as condições de trabalho. 

Bom, não é nenhuma novidade. Já procurarmos, já viemos nessa Casa várias 

vezes,  sempre com esse discurso. Mas o que eu queria passar agora, além da reposição 

salarial,  nós não temos nem a valorização da profissão. Como o Lineu disse, o 

momento seja talvez de termos a reposição da inflação pra, pelo menos, não perder tanto 

o poder de compra. Não tivemos isso aí,  o data-base quando o funcionalismo... março, 

não tivemos até agora. Estive em duas oportunidades com o governador. Ele esteve 

entregando viaturas dos bombeiros, em São José do Rio Preto. Ele afirmou, em agosto, 

que sairia o índice,  de reajuste para os servidores. Não veio. Nós até divulgamos isso. 

Não veio nada, né. Não tem nem indicação pra isso daí.  

Então, a gente necessita, assim como as demais categorias, dessa reposição. E o 

ano passado, durante as negociações, logo após a greve que nós fizemos, dentro da 

negociação, foi aprovada a questão do bônus, bônus de resultado penitenciário que 

deveria ter sido terminada uma proposta, um projeto pra ser mandado pra essa Casa o 

ano passado. Não só não veio, como não tem um término. Nós estamos cobrando isso 

daí, tanto da Secretaria como do próprio governador, através de ofício, e nós não temos 

ainda nada levado na questão do bônus. É o mesmo bônus que a polícia militar e a 

polícia civil têm, professores têm,  a Fundação Casa tem. Então, isso daí é uma coisa... 

A categoria,  nós paramos, inclusive, acabamos com a greve, devido a outras coisas que 

nós alcançamos e também devido ao bônus. E (Ininteligível.) a cobrança maior vem em 

cima do sindicato,  porque nós achamos – naquele momento – que os resultados da 

negociação eram bons,  só que faltou isso daí. E a cobrança vem em cima de nós, né.  

Então, seria isso daí a principal cobrança aqui.  

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Ok. Obrigado. O 

tempo... Estou sendo bem... 

O SR. JOÃO RINALDO MACHADO – Não. Tem outros companheiros... 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Tô sendo democrático, 

mas nós temos uma lista que está havendo aqui... urgente. 
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Agora, nós vamos passar a palavra para o Senhor Paulo Francisco dos Santos, 

que é presidente do Sindicato dos Executores de Metrologia do Estado de São Paulo 

(Siemesp). Cinco minutos, Senhor Paulo. 

O SR. PAULO FRANCISCO DOS SANTOS – Boa tarde, senhores. Eu sou o 

Paulo Santos, presidente do Sindicato dos Executores de Metrologia do Estado de São 

Paulo, como disse o nobre Deputado Mauro Bragato.  

É uma satisfação estar aqui presente, com vocês. E vim trazer aqui a minha 

insatisfação com relação à reposição salarial,  com relação ao funcionário público.  

Nós somos lá uma autarquia, com condições financeiras próprias, através do 

Inmetro, um convênio com o Inmetro, e nunca tivemos aí uma reposição salarial. As 

perdas salariais que são as reposições salariais, durante vários anos.  

 Então, está aqui, trazer a minha insatisfação e pedir a vocês que tomem uma 

posição com relação a isso.  

É só o que eu tenho a dizer, no momento. Tá? Eu passo o meu tempo para outras 

pessoas que tiverem mais coisas a dizer. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Ok. Ok. Presidente, 

muito obrigado. Tem a palavra a senhorita, senhorita, não, a Senhora Desireé Sépe De 

Marco, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos da Assembleia Legislativa e do 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (Sindalesp). Está com a palavra.  

A SRA. DESIREÉ SÉPE DE MARCO – Boa tarde às companheiras e 

companheiros presidentes de entidades, aqui presentes.  

Eu queria cumprimentar, de maneira especial, meu querido companheiro 

Filemom Reis, que é diretor sindical, nosso aqui do Sindalesp, Sindicato dos Servidores 

Públicos da Assembleia Legislativa; e ao jovem Vasconcelos, que é o nosso tesoureiro.  

Gostaria de agradecer, Presidente Mauro Bragato, principalmente, a presença 

dos parlamentares que ficam: Deputado Bolçone, Deputado Barba, Deputado Bragato, 

Deputado Rillo.  

A gente conhece a história de luta de vocês e sabe que pode contar com vocês. E 

eu queria fazer das palavras do Lineu, que é nosso condutor... Deputado, desculpe, 
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Deputado Marcos Martins, que está aqui, da Bancada do PT, aguerrida bancada. E 

Lineu, eu faço das suas palavras as minhas palavras, no sentido geral. Eu quero lhe 

cumprimentar pela condução da Fessp-esp e pela sua presença em todas as lutas. Você 

se desloca entre São Paulo e Brasília. Você está sempre acompanhando todas as pautas, 

com a maior diligência possível e eu refuto isso como fundamental, nesse momento.  

E acho, Presidente Mauro Bragato, e eu vou tomar liberdade também em relação 

ao Deputado Barba, que vocês têm como presidente dessas duas comissões, Comissão 

de Finanças e Orçamento e Comissão de Administração Pública da Casa, um papel 

extremamente relevante. 

Gostaria, Deputado Mauro Bragato, de pedir a V. Exa. que transformasse essa 

reunião num começo de uma audiência pública e que V. Exa. e os demais membros 

dessa Comissão fossem os condutores de um diálogo sobre a questão orçamentária, sim, 

porque o servidor público do estado de São Paulo, seja ele contratado pelo regime 

celetista, seja ele um prestador de concurso e tendo sido empossado, ou contrário, ele 

tendo sido contratado pelo regime comissionado, de fato ele tem – há reiterados anos – 

sendo penalizado com a inexistência de uma política salarial, por parte o Poder 

Executivo.  

Quando nós notamos que o Poder Judiciário e o próprio Legislativo estão dando 

passos pequenos, mas de alguma forma respeitando alguns paradigmas de dignidade 

para o trabalhador, o que não, lamentavelmente, não se verifica em relação ao 

cumprimento por parte do Poder Executivo, no que tange ao seu pessoal.  

Então, é muito importante a relevância dessa Plenária, ainda que não sejam 

apresentados números, por pasta, mas eu acredito que o senhor é um homem da 

democracia, um homem de luta de muitos anos. Nós conhecemos a sua luta, sempre, ao 

longo da história, desde o MDB (Movimento Democrático Brasileiro).  

Então, que o senhor faça disso início de uma audiência pública e aprofunde o 

conhecimento e as necessidades das pastas. O servidor público, através da presidência 

das suas entidades... somos pessoas equilibradas, ninguém vai pedir a mais. As pessoas 

querem que o estado dê certo, as pessoas querem ter salários dignos e, nesse momento, 

saibam os senhores, que isso está na mão de vocês.  
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Deputado Barba, é imprescindível que o senhor crie na Comissão de 

Administração Pública um espaço pra que esse debate permaneça no seu mérito. Aqui 

nós estamos falando de números e dando os primeiros passos para conhecer uma 

realidade, que é um desastre hoje, já foi e vai continuar sendo cada vez mais. E o senhor 

tem esse dever de fazer da sua comissão, um pouco dela, um espaço pra conhecer a 

realidade e com a força das comissões postas na constituição do estado de São Paulo e 

também Federal, chamar o dirigente pra que ele venha aqui, que escute da boca dos 

dirigentes de entidade a realidade que ele ajudou a causar.  

Essa realidade, gente, tem uma origem. Entre elas, é muito interessante vocês 

darem uma olhada nos relatórios, por exemplo, da organização do comércio e 

desenvolvimento econômico da ONU. Desde 1990, esses relatórios do Banco Mundial 

apontam que o nosso sistema previdenciário e os servidores públicos representam um 

gasto indesejável para o estado. É muito bom que vocês vejam como desde então parece 

que as histórias marcam até a data certa pra acontecer. Esse é um ponto. E fica aqui uma 

sugestão pra vocês, eu não vou me alongar mais, de que nós companheiros e 

companheiros temos o dever de acompanhar o planejamento do nosso orçamento desde 

o seu nascedouro e procurar intervir, cada qual dentro da sua autarquia, dentro da sua 

secretaria, dentro da empresa, pra que seja o mais próximo da realidade possível da 

realidade funcional.  

A Assembleia Legislativa, na última Mesa, devolveu para o governador do 

estado 73 milhões e deixou de fazer coisas aqui dentro. Isso não pode acontecer mais 

porque o dinheiro era do Poder Legislativo. Então, também tem mais isso. Fica aqui a 

critério de V. Exas. lutarem, no caso específico da Assembleia, porque nesse a gente 

tem um pouco mais de familiaridade, de que o governador de fato mande o duodécimo 

como tem que ser porque esse dinheiro é um fortalecimento do Poder Legislativo, que é 

a Casa do Povo.  

Obrigada pela oitiva e faça dessa oitiva, Deputado Bragato e Deputado Barba, 

uma constante. É essa a nossa reivindicação.  

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Ok. Muito obrigado, 

Desireé. Tem a palavra o Senhor Benedito Claudinei, que representa aqui... É o 

presidente do Sindicato dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo (Sispesp). Está 

com a palavra, por cinco minutos.  
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O SR. BENEDITO CLAUDINEI CARLOS DA SILVA – Boa tarde, pessoal. 

Boa tarde, companheiros de sindicatos, senhores deputados, querido companheiro 

Lineu.  

Eu endosso e escrevo embaixo, assino com todas as letras tudo o que o 

companheiro Lineu disse porque a gente está batendo nessa tecla há muito tempo. 

Estamos acompanhando, nessa luta, já há bastante tempo. 

Mas eu vou fugir um pouquinho desse tema geral, que nós estamos falando 

sobre salário, que isso já é dar murro em ponta de faca. Eu vou dar murro em outra faca, 

agora. Eu sou hipertenso, cardíaco, infartado, diabético, idoso e funcionário público. É 

dose, gente! Não é brincadeira, não. E levando tudo isso em consideração, eu sou 

usuário do Iamspe. É uma tristeza isso daí.  

Nós funcionários públicos mantemos aquela instituição desde 1952, quando 

ganhamos o terreno. Construímos aquilo lá através do Ipesp, que é salário nosso e não 

do governo. Mantemos aquilo lá com o nosso salário e não com dinheiro de governo e 

está uma desgraça aquilo lá. Infelizmente, aquilo lá está numa deterioração enorme. Na 

semana passada teve lá uma comissão com o Deputado Giannazi, mais os outros 

deputados, e viram como está um descaso tremendo aquilo lá.  

O governo, além de não repor, o que obrigatoriamente ele tinha que pôr na 

contrapartida de dois por cento, ele ainda fica com parte daquilo que nós funcionários 

depositamos do nosso salário. É incrível! Ele se utiliza de uma verba que não é dele, 

deteriora nossa saúde de uma maneira brutal, acaba com as nossas energias, enquanto 

funcionário público, pra dar retorno pra sociedade e, no entanto, diz que não tem 

recursos.  

Se ele fosse bonzinho e quisesse, então, economizar bastante, devolvesse o 

hospital pra nós. Nós iríamos administrar aquilo lá muito melhor do que ele, muito 

melhor. O dinheiro é nosso. Os funcionários, que nós temos um milhão e trezentos mil 

funcionários no serviço público, é impossível não termos uma meia dúzia de 

funcionários capazes de tocar nossa própria casa.  

Eu até outro dia fiz uma brincadeira numa audiência pública que estava aqui, fui 

convocado pelo Deputado Mauro, de que nós deveríamos entrar na justiça pedindo uma 

reintegração de posse. Alguém se apropriou de uma coisa que não é dele, mas 
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infelizmente isso aí não vai avante, a gente sabe. Mas deixando a mágoa de lado, 

deixando a tristeza de lado, seria importante que os senhores colocassem na LDO (Lei 

de Diretrizes Orçamentárias), em outros itens de orçamento, pelo menos que o governo 

repusesse, integralmente, tudo aquilo que ele desconta de nós, já que a utopia dele por 

dois por cento de contrapartida a gente sabe que não vai acontecer, infelizmente. Até 

porque também nós, funcionários públicos, somos uma categoria não muito unida e não 

sabemos a força que nós temos porque se nós administramos um salário no estado de 

São Paulo, algo em torno de 90 bilhões de reais, muito mais do que a economia da 

Argentina, Paraguai, Uruguai juntos, nós não sabemos a nossa força de chegarmos à 

nossa Casa e exigirmos o que é nosso. Infelizmente, parte da culpa que nós estamos 

levando hoje é nossa.  

Eu sempre falo que não há sociedade forte, (Ininteligível.) e organizada com 

funcionalismo fraco, de cabeça baixa, um funcionalismo doente, acabado. 

Um companheiro falou que o pessoal dos presídios é a categoria mais sofrida 

que tem. Vou fazer uma comparação, tal qual ou até pior, infelizmente, dos professores. 

Eu fui professor até 1988 e, por covardia minha, eu desisti da profissão. Não aguentei 

mais. Fui trabalhar no Judiciário. Não sei se fiz um bom negócio, não. Mas infelizmente 

a minha reclamação maior é esta: o estado é rico, a sociedade é pobre; o estado tira 

muito, não devolve nada. 

Nós não precisamos falar muito que a educação está quebrada, a saúde está 

falida, a segurança não existe, e por aí vai. Mas isso é um pouquinho de culpa nossa, 

também, um pouquinho de culpa nossa. Nós contribuímos muito, não exigimos nada. 

Nós temos uma força muito grande e não sabemos usar essa força.  

Em vez de nós sermos meia dúzia aqui, nós deveríamos ter milhares aqui, 

milhares exigindo aquilo que é nosso. Sai do nosso bolso. E aí  a gente devolve pouco 

pra sociedade lá fora, devolvemos pouco porque temos pouco salário, estamos 

cansados, estamos doentes, nós não temos aquela motivação mais pra continuar 

trabalhando e a pobre da sociedade que paga tudo isso daí, recebe quase nada em troca.  

Está na hora da gente levantar a cabeça, sabermos a nossa força, deixarmos de 

ser irrelevantes, amarrados com barbante, nós somos mais do que isso. Nós somos o 

para-choque da sociedade entre o governo, que tira tudo da gente, e nós devolvemos pra 
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sociedade aquele pouco que nós podemos dar, não que ela merece só aquilo, ela merece 

muito mais, mas é isso que nós, funcionários públicos, podemos dar.  

Vamos levantar a cabeça, gente. Tá na hora da gente ver o que é nosso. Senhores 

deputados, por favor, obrigado. 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Obrigado. Tem a 

palavra a Senhora Gildete Amaral dos Santos, do Sintelpol (Sindicato dos 

Trabalhadores em Telemática Policial). Está com a palavra, por cinco minutos.  

A SRA. GILDETE AMARAL DOS SANTOS – Boa tarde aos deputados, aos 

colegas presentes no Plenário e a todos. Eu sou a Gildete, sou do Sindicato do 

(Ininteligível.), como disse o nobre deputado. Represento uma parte dos colegas 

policiais civis do estado,  e eu ouvi todas as falas dos colegas aí, das reclamações, de 

quanto o governo... do descaso do governo conosco, na verdade, né. Então, é assim... Eu 

estou nessa luta desde 1998, participo das reuniões, tal, e sucesso nosso pouco, na 

verdade. 

A Secretaria de Segurança, é de conhecimento de todos vocês, que não existe 

segurança nenhuma. Nós tínhamos aí, quando eu ingressei na polícia em 1993, éramos 

45 mil policiais, na polícia civil. Hoje, nós somos 26 mil policiais, dito pelo próprio 

delegado geral, que hoje todos os policiais,  têm vontade de ir embora, têm vontade de ir 

embora, têm vontade de sair, porém por causa do salário acaba continuando... por causa 

do... como chama aquele...  

O SR. – (Ininteligível.) 

A SRA. GILDETE AMARAL DOS SANTOS – ... abono de permanência, por 

causa do abono de permanência. Então, nós temos hoje aí 16 mil policiais em condições 

de ir embora, sendo 26 mil, a polícia estaria falida, a polícia civil de São Paulo, porque 

16 mil com abono de permanência tem condições de ir embora e não vai pra ter um 

ganho melhor, ou seja, segurar esse abono, ficariam 10 mil policiais. 

O governador, em andamento o concurso no estado de São Paulo, o governador 

não continua, encerra. Não terá andamento nos concursos.  

Então, não concede o aumento para 2015. Para 2016, nós estamos aqui tentando 

pra que a gente possa ter pelo menos uma garantia de um pouquinho, né. E os 
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concursos?  E aqueles que se, hoje, falar: “Olha, eu quero ir embora, eu não vou 

continuar mais aqui porque não está dando”? O pessoal tem reclamado. O sindicato 

recebe muitas reclamações dos colegas, né. Então, fica difícil pra gente continuar sem... 

Só que assim, ninguém quase participa. Graças a Deus, nós temos o Lineu, nós temos 

vocês aí porque da Secretaria de Segurança, aqui, pelo o que eu estou vendo, só tem eu, 

na verdade. 

Então, o que eu penso, aos deputados, olhem mais pra nós, pensem um 

pouquinho na gente que está do outro lado porque, sinceramente, estou falando pela 

minha Secretaria, está falida, tá? É o que eu tinha a dizer. Muito obrigada a todos. Tá? 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Ok. Tem a palavra... 

Deixa eu ver, aqui... Marco Antonio Felipe, que é do Sindicato dos Motoristas Oficiais 

no Estado de São Paulo (Simoesp).  

O SR. MARCO ANTONIO FELIPE – Boa tarde a todos. Cumprimento o 

Deputado Mauro Bragato, aqui à Mesa, cumprimento os companheiros. 

Eu sou presidente do Sindicato dos Motoristas Oficiais no Estado de São Paulo, 

uma classe, também, que não foge muito de cada um de vocês. Nós levamos as pessoas 

a fazer as reuniões, trazemos as pessoas para o setor, voltamos cansados para casa. É o 

normal de estou estressado no trânsito e eu e o meu companheiro Almir, que é meu 

vice-presidente, trabalhamos na classe há muitos anos. Estamos em hospitais, estamos 

na Governadoria e a nossa classe está defasada.  O Poder Executivo está esquecido, faz 

o trabalho orçamental, orçamento, orçamento, mas a saúde pública não vê nada.  

Precisamos mudar, deputado. Nós entramos numa transição. Foi feita a Lei 1080, a 

1080 acabou conosco. Entramos na pasta administrativa, devemos sair da pasta 

administrativa. Devemos ser categoria própria. Nós estamos lutando pra isso.  

Eu queria que os senhores olhassem pra este lado.  

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Em aproximado, 

quantas pessoas compõem a sua categoria?  

O SR. MARCO ANTONIO FELIPE – Nós estamos trabalhando, hoje, hoje, 

em 600 motoristas.  

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – No estado? 
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O SR. MARCO ANTONIO FELIPE – No estado, mas no total nós temos 

cinco mil. 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Cinco mil? Ah...  

O SR. MARCO ANTONIO FELIPE – Tá? Nós estamos buscando ainda, 

estamos trabalhando. Por quê? Como mudou a categoria para oficial operacional, nós 

estamos tendo dificuldade pra agregar mais porque nós temos a situação dessa. Foi 

feito... Eu cheguei a fazer aqui, no ano passado, nós fizemos um adendo ali com o 

Deputado Olimpio pra mudar a categoria, pra voltar a ser motorista novamente, sair de 

oficial operacional, mas nós não conseguimos. Mas vou tentar novamente, eu tenho que 

tentar, eu tenho que trazer a categoria a ser reconhecida porque nós sofremos, também, 

depressão. Tanto que você pode sair de São Paulo pra Presidente Prudente é cansativo. 

Nós precisamos ser olhados, reconhecerem mais o nosso trabalho.  

Assim, eu agradeço essa oportunidade e que na hora do orçamento vocês possam 

olhar pra nós, também, pra que possamos estar incluídos aí. Amém. Obrigado, viu. Deus 

o abençoe.  

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Obrigado. Tem a 

palavra Jaqueline Costa Silva, que representa aqui o Sindicato dos Servidores do 

Ministério Público do Estado de São Paulo (Sindsemp), que está com a palavra.  

A SRA. JAQUELINE COSTA SILVA – Obrigada. Boa tarde a todos.  O que 

eu tenho pra falar... Primeiro, a gente quer parabenizar,  a todos por essa luta, em 

especial a Federação por essa iniciativa, também, por esse comando.  

O que eu tenho pra falar, é o seguinte: meu nome é Jaqueline, como já foi 

apresentado, eu sou secretária-geral do Ministério Público, dos servidores, e a nossa luta 

é muito grande, também, companheiros. Pra isso, entramos com uma ação, a ação de 

dissídio nossa reivindicando uma pauta grande, reivindicando 26 itens. E estamos 

aguardando o julgamento. Como todos aqui, a gente tem nossas dificuldades, passamos 

pelas mesmas dificuldades que vocês também.  

Nós tivemos um reajuste de 6,5%, que nem chega a inflação. Todos nós 

sabemos,  com que está a situação das pessoas. Nós mesmas, mulheres,  homens da 

Casa, sabemos que a gente vai ao supermercado e a gente não consegue comprar o 
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mesmo que a gente comprava um tempo atrás. A escola aumentou, das crianças, né. O 

convênio médico, como o colega colocou, a gente depende do Iamspe e, muitas vezes, a 

gente tem que tirar, realmente, do nosso bolso pra pagar convênio particular porque a 

situação do Iamspe não está atendendo a categoria.  

Então, realmente, a gente vem pedindo/solicitar uma atenção especial,  pra nós, 

servidores em geral, pra que já tenha essa previsão orçamentária de reajuste da 

categoria. Era isso que eu tinha pra falar. Obrigada.  

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Ok. Vamos passar a 

palavra, agora, para o professor José Maria, do Centro do Professorado Paulista (CPP), 

que está com a palavra.  

O SR. JOSÉ MARIA CANCELLIERO – Na pessoa do Deputado Bragato, 

quero fazer a saudação à Mesa e companheiros de luta, o meu boa-tarde! 

Nós falamos a respeito do magistério, não há necessidade de expressar mais. 

Todo o funcionalismo tem a resposta, tem as perguntas e as respostas negativas diante 

das nossas chefias.  

Nós temos, juntamos entidades e tivemos uma audiência com o governador, 

neste ano, quando houve uma promessa de que: em primeiro lugar, o governador 

sancionava a lei que dia primeiro de março era o dia da data-base do funcionário 

público e o governador, por conta própria, porque não passou pela Assembleia, 

considerou que a data-base do magistério é primeiro de julho. 

Nós tivemos uma reunião antes, ele recebeu-nos cordialmente e prometeu que... 

Isso foi em março. Ele prometeu que primeiro de julho ele daria o índice, antes de dar 

uma notícia. Pra facilitar a crise, nós pedimos para o governador que fizessem cartelas 

desse reajuste. Como na gestão anterior, ele fez quatro cartelas, uma por ano, pra poder 

recuperar o poder aquisitivo, não era aumento, voltar para o mesmo patamar que nós 

estávamos. E foi a surpresa. Hoje tem uma manchete, não está na primeira página dos 

jornais, que o magistério não vai ter aumento nenhum nesse ano.  

Então, isso, essa figura de procurar, de pedir audiência, já é velha. Nós temos 

idade e tempo de trabalho em entidades e sindicatos e é velho... Então, nós estamos 

falando com a Comissão de Orçamento.  
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Geralmente, orçamento é uma peça de ficção porque aprova, discute e depois 

fica na mão do Executivo e ele maneja do jeito que quer. Então, por isso que nós 

falamos é ficção. Mas nós temos esperança de que se criem algo dentro desse orçamento 

que obrigue o Executivo, se ele passou pela Assembleia, a Assembleia é um poder, que 

o Executivo tenha a obrigação de, no mínimo, no mínimo, repor as perdas salariais 

porque a inflação, que muitas vezes é maquiada, mas existe. Nós temos certeza disso.  

O colega que me antecedeu, aqui, falou que ele não sabe se ele errou. Ele saiu do 

magistério e foi para o Judiciário. Eu dou os parabéns pra ele porque você acertou, viu, 

porque um professor hoje é nomeado com 1.680 reais. Este professor/esta professora 

tem que morar com o pai e com a mãe porque não consegue morar sozinho, entende? 

Então, só para falar do magistério. Não estou lamentando. Só que há um  

descaso total. A Secretaria da Educação é o maior índice de orçamento do estado porque 

o estado é grande. Então, ele tem que cuidar da Secretaria da Educação pra que esse 

choro, esse pedido aos deputados, todo ano... Seria melhor que nós tivéssemos algo 

dentro do orçamento, aprovado, de que o Executivo é obrigado corrigir pelo menos as 

perdas, sem contar a reposição de várias carreiras que estão defasadas, como os que me 

antecederam (Ininteligível.)  Então, não é só o magistério, mas a situação do magistério 

é caótica. Então, era isso que eu queria apresentar diante dessa Comissão se poderiam 

modernizar isso aí pra que o orçamento não fique na ficção. Muito obrigado.  

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Tem a palavra a 

Senhora Elza Barbosa da Silva, presidente da Associação dos Funcionários Públicos do 

Estado de São Paulo (Afpesp). 

O SR. – (Inaudível.) 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Ah, o presidente... 

Então, tem a palavra o seu Antônio Carlos Duarte Moreira, que é o presidente da 

Associação. Está com a palavra.  

O SR. ANTÔNIO CARLOS DUARTE MOREIRA – Eu cumprimento o 

Deputado Mauro Bragato, extensivo aos deputados que compõem a Comissão de 

Orçamento da Casa. E cumprimento o Lineu Mazzano, que me formulou o convite para 

que viesse, porém eu vou fazer uma anuência do Deputado Mauro Bragato. Eu vou 
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fazer só uma breve saudação e vou passar para nossa conselheira da Afpesp, Elza 

Barbosa da Silva, que está acompanhando as ações sobre providências sobre Iamspe.  

Então, eu pediria anuência para que fosse, em seguida a essa minha breve 

saudação, ela pudesse fazer uso da palavra.  

Bem, mas eu estou muito feliz em estar aqui, hoje, deputado, representando a 

Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo.  

Eu já participei de centenas de reuniões iguais a esta e, lamentavelmente, não 

tem havido progresso. Lá atrás a gente já pedia a recuperação salarial dos servidores. 

Sequer isso aconteceu em alguma data. E hoje nós estamos aqui, novamente, ouvindo os 

mesmos depoimentos e sabemos o que falta é a sensibilidade dos governantes para com 

as reivindicações dos seus servidores. É isso que falta. Mas eu estou feliz em estar aqui 

porque estou vendo que os frutos plantados pela nossa associação estão dando 

resultados.  

Na associação, foram criadas duas federações: a federação associativa e a 

federação sindical, presidida pelo Lineu Mazzano, com a liderança do professor Nicolau 

Antônio Torloni, que foi o primeiro presidente.  

Feita essa saudação, senhor presidente, eu gostaria que o senhor concedesse a 

palavra à nossa conselheira da Afpesp, Elza Barbosa da Silva.  

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Já está com a palavra.  

A SRA. ELZA BARBOSA DA SILVA – Boa tarde a todos. Doutor Bragato, 

mais uma vez estamos aqui, e eu vejo... quero cumprimentar os demais deputados que 

compõem à Mesa, aos meus colegas de classe, servidores públicos, e dizer que os que 

me antecederam me faz pensar que a gente só muda de endereço, né. As questões são as 

mesmas e na associação, enquanto conselheira da Associação dos Funcionários 

Públicos, nós estamos lá coordenando uma comissão, que foi constituída em 2010, 

exatamente para estudos relativos ao Iamspe.  

O sistema Iamspe, na sua complexidade, exigiu, exige de nós que, realmente, 

nós nos inteiramos das questões que envolvem a administração do instituto. E isso tem 

que ser compartilhado, né. As questões têm que ser estudadas, trazidas com 

transparência. E outra coisa que eu queria observar, não é, dar parabéns porque, assim, 
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eu recebo muita... não é crítica, mas questionamentos de que todos anos a gente faz todo 

um trabalho pra que nossos colegas participem efetivamente das audiências públicas e, 

no caso, que a gente trabalha com relação ao Iamspe, buscando a legitimidade do nosso 

convênio porque é um convênio. Os questionamentos são assim: “Mas porque que... Pra 

que que eu vou lá na audiência pública,  porque a cada ano a gente vai lá e vai buscar 

recursos...” E assim, o ano passado a gente teve uma decepção porque até diminuiu os 

valores que foram repassados de um ano para o outro. Nós perdemos cinco milhões e 

brigamos muito por isso.  Mas a gente tem que entender que a peça orçamentária é um 

instrumento de planejamento e estático, né. Ela vem pra cá e é aprovada. O que nós 

temos que buscar entender é que nós temos que acompanhar a execução orçamentária. 

A execução orçamentária tem que ser acompanhada e avaliada.  

Vejam os senhores: o Iamspe, em 1995, a receita do Iamspe era de 57 milhões. 

Hoje, 2015, nós temos a receita do Iamspe no valor de quase 800 milhões e mais os 

valores que nós adquirimos de cinco anos pra cá, que a gente vem buscando. Em 2010, 

o aporte de recurso do tesouro era na ordem de 100 milhões. Esse ano foi de 255 

milhões e poderia ser 300 milhões, não é, porque a gente trabalha... a gente sabe que o 

orçamento/o planejamento trabalha com margem orçamentária. 

 Então, nesses cinco anos que nós estamos trabalhando na comissão para estudos 

relativos ao Iamspe, e nós estamos preparando um relatório pra ser apresentado ao nosso 

presidente, Doutor Duarte, e pretendemos com ele vir a esta Casa trazer esse relatório,  

porque nós precisamos identificar, ter dados. Essa coisa de pedir, a gente quer mais 

recurso, isso fica muito vago. Mas eu acho que essa é uma oportunidade de que nós, 

quando estamos aqui, trazendo aos parlamentares a nossa posição, buscando realmente 

demonstrar que a classe nossa de servidores públicos é uma classe comprometida, sim. 

O sistema é que, assim, ele não nos deixa... Eu sou uma funcionária pública de quarenta 

anos de carreira na área de orçamento e finanças. Então, eu sei o quanto a gente, 

enquanto técnico, quer avançar, sabe o que tem que fazer, mas quando entram as outras 

questões, que aqui não vale a gente colocar, não é esse o fórum, isso se perde.  

Então, nós precisamos, veja bem, um milhão e duzentos servidores públicos, 

entre agregados, ativos, inativos e dependentes. Nós somos uma máquina humana que 

movimenta a máquina do estado e nós temos que ter o olhar do nosso patrão, vamos 

dizer assim,  de quem nos governa, no investimento de recursos humanos. E assim, o 
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mais importante investimento, hoje, porque sabe que nós estamos a maioria... 58% 

desse contingente de um milhão e duzentos tem mais de 60 anos. Então, nós passamos 

pra terceira idade. Nós precisamos ser cuidados, sim. A nossa saúde, veja bem, nós 

ouvimos colegas aqui de áreas. A educação são 252 mil servidores da educação. A 

saúde são 69 mil servidores. É preciso investir, é preciso investir em recursos humanos, 

que o maior patrimônio que se tem numa empresa privada ou pública. 

Então, o foco nos temos que continuar buscando, sim, recurso. Nós temos que 

nos capacitar,  e buscar mecanismos na transparência da execução do orçamento.  

Veja bem... Já deu os meus cinco?  

O SR. –  (Inaudível.) 

A SRA. ELZA BARBOSA DA SILVA – Já, né? 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Passou alguns 

minutos... 

A SRA. ELZA BARBOSA DA SILVA – Só um minutinho. Na questão, e é um 

exemplo que é a execução orçamentária sem a visibilidade, sem a transparência... A 

gente tem uma Lei da Transparência. E aí eu entro lá no site do Iamspe,  cadê a Lei da 

Transparência? Eu quero saber por quê? Quanto se passou, eu sei, porque o 

planejamento está lá o site onde eu tenho e é publicado o orçamento estático. Como é 

que foi essa execução? E aí a gente chega em maio e não tem mais recursos pra obra, 

para-se a obra. E nós financiadores do instituto,  são um bilhão e vinte e nove mil 

(milhões?) de reais o orçamento desse ano. Ao longo de 2012 pra cá tem-se passado 30 

milhões pra obra. O governador autorizou, autorizou 147 milhões. Sabíamos que é 

gradativo, é a cada ano. E assim, simplesmente, para a obra, não se fala, não vamos 

entrar aqui na questão da qualidade do atendimento, e a gente não tem a transparência 

da informação. E aí, Doutor Bragato, vai chegar às suas mãos, aqui na Assembleia, o 

projeto de autarquia especial para o Iamspe. E esse projeto deverá, tem... Nós 

estaremos, aqui, pedindo aos senhores que aprovem esse projeto porque ele vem 

modernizar a gestão do Iamspe. Ele compõe, é previsto nesse projeto um conselho 

fiscal, um conselho de administração formado por servidores, por nós, servidores 

públicos, pra acompanhar e avaliar a execução desse recurso que é nosso, outra vez, 

porque qualquer recurso público é nosso. O governo somos nós.  
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Então, eu queria uma atenção dos senhores... 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Não. Tem todo o apoio 

nosso, não só meu, mas de todos os colegas aqui. 

A SRA. ELZA BARBOSA DA SILVA – ... dessa chegada do projeto que está 

prontinho na Casa Civil. Nós já recebemos, conseguimos, ficamos 40 dias na 

Associação analisando o projeto, fazendo as nossas considerações e ele está na Casa 

Civil pra ser encaminhado à Assembleia.  

Nós precisamos de um novo modelo de gestão para o Iamspe. Muito obrigada.  

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Tem a palavra, agora,  

Miriam Arado... 

O SR. – Representante, vou dar pra ela, assina pra ela... 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Ah, desculpe, aqui. É 

que o Lineu não me ajudou a organizar, aqui. O Senhor Claudio Fambrini Moraes, do 

Sinafresp.  

O SR. CLAUDIO FAMBRINI MORAES – Gostaria de saudar a Mesa, na 

pessoa do nobre Deputado Mauro Bragato, cumprimentar os colegas de infortúnio, 

digamos assim. Eu praticamente pouco tenho a falar porque os que me antecederam 

falaram bastante sobre os problemas do funcionalismo.  

Eu ontem, como sou diretor parlamentar do Sinafresp, eu quando não estou no 

sindicato ou não estou em Brasília, eu acompanho os debates da Câmara Federal, na 

televisão. E ontem eu estava acompanhando e observei quando estavam discutindo os 

vetos da presidente, o nobre Deputado Vanderlei Macris referiu-se ao funcionalismo 

público dizendo que o Governo Federal tem que valorizar o servidor público. Agora, eu 

gostaria, senhores, que da mesma forma ele usasse essas palavras para aqui em São 

Paulo nosso governo valorizasse o servidor público porque é bom a gente exigir que os 

outros façam, mas é importante que nós façamos, também.  

Eu sou da Secretaria da Fazenda, já aposentado, inclusive expulso pela reforma 

da Previdência, que foi um ataque brutal contra o servidor. E o que o sindicato tem 

observado é a desmotivação dos funcionários da Secretaria da Fazenda. Por quê? Pela 
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falta de valorização. Qual é o funcionário, quer seja do serviço público ou da iniciativa 

privada, que trabalha contente, motivado se não tem o reconhecimento do seu patrão? 

No caso, não é o nosso patrão. Nosso patrão é o povo. Nossos governantes não 

reconhecem o trabalho do servidor público, que é importante o servidor público 

trabalhar motivado para o bem da população. Que é muito desagradável como, por 

exemplo, nós temos visto a greve do INPS. Quem tá sendo prejudicado? É o governo? 

Não. O governo está adorando esse tipo de... porque está economizando. Será que não 

está sendo provocada pelo próprio governo essa greve? Quando muito a gente vê na 

televisão pessoas, às vezes, chorando que aquele salário que está recebendo do INPS 

deixou de ser pago porque ele precisa de uma perícia médica e não estão fazendo essa 

perícia.  

Então, senhores deputados, senhoras e senhores, nós pedimos a valorização, não 

só dos funcionários da Fazenda como do funcionalismo, em geral, para que tenhamos 

um serviço de classe, um serviço que a população mereça porque quem paga imposto 

tem que ter o retorno merecido. Agradeço a oportunidade.  

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Tem a palavra, e 

fechando os inscritos, Eduardo Becker Tagliarini. É Tagliarini, mesmo?  

 O SR. – (Inaudível.)  

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Sindicato dos Peritos 

Criminais do Estado de São Paulo (Sinpcresp).  

O SR. EDUARDO BECKER TAGLIARINI – Boa tarde a todos os presentes, 

nobre Deputado Mauro Bragato, agradeço especialmente a ele por nos ter 

proporcionado essa audiência, e demais membros da Mesa, ao Lineu, nosso presidente 

da federação, e a todos os presentes, aqui.  

Bom, como presidente do Sindicato dos Peritos, venho falar que faz tempo que 

na segurança pública vem sendo... nossa classe vem sendo esquecida e deixada de lado. 

Ano passado, o aumento que houve foi inferior à inflação, sendo que demais 

carreiras sem o aumento equânime tiveram aumento em maior taxa. Isso sem falar 

também que no nosso contingente vem sendo deixado de lado. Estamos com um 
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concurso em andamento, desde 2013, e por conta disso uma defasagem de 40% do 

nosso quadro.  

Não estou falando isso de forma corporativista, e sim quem sofre com isso é a 

população. Assim como do ensino se falarmos de qualidade de ensino é culpa de nossos 

professores, não é verdade.  

Quando se fala em perícia, hoje, ninguém pensa no meio salutar, benéfico pra 

população, e sim como os causadores do congestionamento aqui em São Paulo. Toda 

vez que ocorre um acidente de trânsito, na Marginal, a gente vê aquele 

congestionamento crescendo, a primeira pessoa que é culpada disso é o perito. Mas as 

pessoas desconhecem toda a estrutura, como funciona e a falta de pessoal que nos leva a 

isso.  

Então, gostaria de estar pedindo, aqui, apoio aos deputados em relação à 

nomeação dos peritos, do concurso de 2013. 

O SR. – (Inaudível.) 

O SR. EDUARDO BECKER TAGLIARINI – Já está indo. Já está no Palácio 

do Governador. Falta apenas o aval do parecer jurídico deles pra essa nomeação e estar 

trazendo benefício pra população que é um melhor atendimento pela perícia. Outra 

questão é lutar, juntamente com todos os demais servidores, que aqui foram 

representados pelos seus presidentes de sindicatos, a questão do aumento. Nem a 

questão do aumento, e sim a reposição salarial que, desde 2006/2007, está definida a 

data-base e até hoje nunca foi respeitada.  

Então, era isso que tinha pra estar colocando, hoje, rapidamente, não me 

estendendo porque os demais colegas já se manifestaram em muitos assuntos similares. 

E eu queria agradecer a oportunidade.  

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Ok, presidente, 

obrigado. E encerrando essa fase eu já passo a palavra para os deputados. Deputado 

Teonilio, com a palavra.  

O SR. TEONILIO BARBA – PT – Sindicalista está acostumado a falar em pé, 

não tem jeito. Primeiro, saudar aí todas as presidentas dos sindicatos, presidentes, 

secretário-geral, os companheiros e companheiras. Saudar aí o Deputado Orlando 
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Bolçone,  saudar o presidente Mauro Bragato, que tem sido uma pessoa muito 

equilibrada na condução da Comissão de Finanças e Orçamento. E saudar aí o Lineu, 

presidente da Federação dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo. E dizer que 

hoje eu fiquei mais surpreso ainda.  

Eu me aposentei no dia 31 de agosto, agora, e eu deixei a Ford em 37 anos e 

meio de carteira registrada, 30 anos como metalúrgico, 7 anos e meio como overleiro. 

Eu me aposentei, então, mas antes eu me aposentei, fui lá e fiz adesão ao pacote, aí a 

Ford descumpriu um acordo conosco, que tinha uma garantia de emprego até 2017, 

Mauro Bragato, e aí demitiu 200 trabalhadores e ela não podia demitir. E nós entramos 

em greve. Uma greve no dia 16, acabou a greve agora no dia 16 de setembro. Anunciei 

que minha demissão estava suspensa enquanto não resolvessem as demissões. Uns nove 

dias de greve, suspendeu-se as demissões, fizemos um novo acordo, enquadrou dentro 

do PPE (Programa de Proteção ao Emprego), que é a Medida Provisória 680, e resolveu 

o problema.  

Então, os trabalhadores foram readmitidos e vamos tocar a vida. Então, desses 

30 anos de metalúrgico, 26 anos foram negociando, conseguiu máquina, abriu máquina, 

Sinfavea, Sinfavea, e não discutimos só salário, mas discutindo Mesa permanente de 

negociação que seria o ideal para os servidores públicos do estado de São Paulo.  

A data-base do dia primeiro de março, promulgada pelo governador Geraldo 

Alckmin, que deixou aquele ano o governo do estado pra disputar a Presidência da 

República, eu não lembro o nome da lei, agora, o número se não me engano é 3.193, de 

2006, foi promulgada. E passou março, a Apeoesp com 92 dias de greve, acabou a greve 

da Apeoesp, suspendeu a greve, falou que negociava em julho, não negociou em julho e 

não negociou com nenhum servidor até agora.  

 Semana passada, na segunda-feira, nós... tem uma coisa no nosso Sindicato dos 

Metalúrgicos do ABC que a gente chama de “Comissão de Mobilização”. Se vai 

discutir um tema da campanha salarial, a gente chama essa Comissão de Mobilização, 

que é algo em torno de 500 trabalhadores e 500 trabalhadoras pra gente fazer a 

manifestação na Paulista a semana passada.  

Eu pedi ao presidente do sindicato, Rafael, que também é trabalhador da Ford, 

pra poder fazer um balanço da campanha salarial dos servidores públicos do estado de 
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São Paulo pra que o Douglas, que assumiu a presidência da CUT, agora, como você é 

da nova central, o Douglas assumiu, é da Apeoesp, né. Nós vamos “botar” lá algo em 

torno de 10 mil trabalhadores pra fazer uma boa manifestação pra poder chamar atenção 

do Poder Público, mas também do setor privado. Mas quando eu fui fazer o balanço dos 

servidores públicos do estado de São Paulo (Risos.), eu estou sorrindo, gente, mas não 

é... é assim... porque eu fico totalmente descontente, não é, porque até agora não houve 

uma categoria que tivesse negociação, com exceção das duas aqui da Casa, que é com a 

própria Casa que nós negociamos, e a questão do Poder Judiciário. O restante está sem 

reajuste. Então, o Governo do Estado de São Paulo faz o ajuste fiscal sem fazer uma 

negociação coletiva e não aplica, pelo menos a reposição da inflação que protege os 

salários, não estamos nem falando de aumento, estamos falando de proteção ao salário, 

é o mínimo que o trabalhador poderia ter.  

Se não é isso, se vai negociar o abono, mas é uma negociação. Eu já fiz 

negociação de abono, viu, Claudinei. Transformar um... Fizemos na Ford o ano passado. 

Pegamos INPC e transformamos em abono, colocou uma quantia de dinheiro na mão 

dos trabalhadores, aquele abono representava, se fosse aplicado na folha de salário, 

representava o INPC mais os encargos sobre o salário. Então, é uma negociação. Nós 

estamos é reivindicando é isso.  

Eu estou nessa Casa, aqui, vou fazer sete meses, pra encerrar, presidente, e 

pretendo apresentar um projeto de lei com base na Convenção 151, da OIT. No caso dos 

servidores, (Ininteligível.) 158 porque vocês têm a garantia, a não ser que tenha algum 

processo administrativo, que garanta o instituto da negociação coletiva dos servidores 

públicos do estado de São Paulo.  

Então... e o meu gabinete está aberto, à disposição de vocês. Conversei com o 

Lineu agora, eu vou mandar já... Nós temos o escopo do projeto, vou mandar o esboço 

do projeto,  e quero e gostaria que cada um de vocês olhassem.  

O projeto trata de duas questões: uma, primeira, garantir o instituto da 

negociação coletiva, mas garantir o instituto da negociação permanente, que a 

negociação permanente é para discutir as especificidades de cada categoria,  dentro dos 

servidores públicos porque da saúde é um, da Apeoesp é outro, da Fundação Paula 

Souza é outro, das universidades é outro, da Dersa é outro, e assim por diante. 
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Então, não resolve isso em um ano, nem dois anos, resolve-se isso com um 

processo de negociação permanente. Talvez, seja (Ininteligível.) a gente tenha que 

propor e falar assim: “Vamos tentar resolver um conjunto de problemas durante, 

pensando que o mandato de cada governador é de quatro anos e se acabar o instituto da 

reeleição, mas vamos resolver tais itens em oito anos?” Porque, talvez, não consiga 

resolver em um ano, dois anos, né. Então, é muito difícil resolver essas coisas. 

 Eu negociei muito, presidente Mauro Bragato, a coisa chamada no setor privado 

“cargos e salários”. Quando eu entrei na Volkswagen, a tabela de salários da Volks era 

13 graus de salário com cinco estepes. Os graus todos na vertical, é a promoção, e na 

horizontal é o mérito, dentro da função. E quando juntou a Volks, e a Ford virou 

Autolatina, a Ford tinha 10. Então, nós fomos ajustando as melhores condições e reduzir 

pra sete, e depois reduzimos pra cinco e aumentamos na questão do mérito. Então, tem 

várias coisas que dão pra fazer. E meu mandato está à disposição, o meu gabinete à 

disposição para os meus companheiros e companheiras, aqui.  

E desde já vou fazer um apelo, Maurão, o projeto não é um absurdo, é um 

projeto pra garantir o instituto da negociação coletiva, o instituto da negociação 

permanente. Eu tenho cobrado muito isso dos governos do PT porque eu sou do PT. 

Tem governos do PT que também fazem igual aqui no estado de São Paulo, tenho 

cobrado muito isso. Temos cobrado muito isso através da nossa central, junto ao 

Governo Federal, vocês têm visto as manifestações nossas.  

Então, eu não vou esquecer da minha origem, de onde eu vim, entendeu, e o 

compromisso que eu tenho com os trabalhadores e as trabalhadoras do país. Muito 

obrigado. 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Deputado Orlando 

Bolçone, com a palavra.  

O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB – Primeiro, nobre presidente Mauro 

Bragato, como bem lembrou nossa colega, aqui da Assembleia, a Desireé, procura fazer 

dessa Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento um espaço democrático e 

dentro dos nossos limites, um espaço de participação.  

Quero saudar quem me representa, aqui o Doutor Duarte, sou associado já de 

muitos anos, minha esposa e eu, desde a década de 1970. Minha esposa é servidora da 
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Secretaria dos Transportes, o departamento é (Ininteligível.) do estado, concursada há 

39 anos. Faz 40 anos, então. Poderia inclusive ter se aposentado... e na permanência. E 

também o amigo Igor Lucato, do sindicato... do Sinafresp, da Secretaria da Fazenda, 

que é minha origem. 

E quero, meu presidente, primeiro assim deixar algumas... fazer uma reflexão 

muito tranquila, muito tranquila, tal qual eu faço com o sindicato, com o Sinafresp, com 

o Lineu. Primeiro aspecto, talvez, se me permitir eu vou com muita humildade, mas 

com muita sinceridade, no sentido de talvez, como bem lembrou, eu troco sempre e me 

orienta bastante, deputado Bragato, pela experiência que tem na Casa, além da amizade 

que temos aí desde o antigo MDB, talvez uma pauta do que nos une.  

Então, por exemplo, aqui nós temos o Sinafresp, nós temos os colegas do DER, 

que poderiam estar representando, também, o departamento aeroviário, nós temos 

peritos, nós temos então... nós temos a Desireé que tratou... da Assembleia. Talvez, o 

que nos une, que é importante, o que nos une, que nós temos pautas próprias, na 

horizontal, cada uma de nossas entidades, mas tem... por exemplo, eu... já há tempos 

discutimos. Uma das prioridades nossas seja a questão da Iamspe. Então, eu falava, 

consultava o meu estimado amigo Bragato, meu presidente, no sentido de, assim, aqui a 

nossa colega Elza, da Afpesp, ela então falou o seguinte: o projeto parece estar pronto, 

está na Casa Civil. Então, uma proposta, meu presidente, seria de... então, se é de 

interesse, já é consenso, de com a pretensão de nossos presidentes, tanto da associação 

como da Federação, que é o Doutor Duarte, quanto o Lineu, no sentido de irmos com a 

Comissão, nosso presidente ir à Casa Civil, no sentido de que enviasse pra Assembleia, 

seja consenso, seria um ponto talvez prático e efetivo a questão de transformar, 

Deputado Barba, em autarquia especial.  

O Iamspe é assim um dos desafios maiores aí que nós temos. E um projeto e 

uma transformada em lei talvez evitasse ou nos orientasse melhor na questão de 

priorizar os gastos, depois, com conselho, com participação. Então, tem a obra que 

atrasa, e ela tem um custo, ela tem um custo, a descontinuidade tem um custo enorme, 

um custo que poucas vezes se avalia.  

Então, a importância não só o custo econômico, que é muito, mas também o 

custo na queda da qualidade dos serviços. Então, por exemplo, com o conselho, com 

uma autarquia organizada poderia evoluir, nesse sentido. 
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Além disso, então, falar para o Lineu, Doutor Duarte, todos aqui que estão, essas 

duas federações, no sentido, então, o que que seria, que é  consenso de todas as nossas 

instituições, todos os nossos sindicatos, todas as nossas associações. E depois fazermos, 

tal qual lembrou o Deputado Barba com o Deputado Bragato, talvez uma pauta e 

também de meio e longo prazo, essa questão de planos e salários, questões que não 

possam... porque os embates, aqui, normalmente, com razão, pelas próprias 

circunstâncias, acaba só ficando na questão salarial, mas tem, inibe e nos faz que 

esqueçamos de todas as outras prioridades. Então, priorizar. Tem um, o Iamspe, e 

vencendo a questão do Iamspe, vamos para o dois, de forma assim determinada, de 

forma tranquila, mas de forma muito determinada. Acho que até a Comissão pode, 

presidente Bragato, um trabalho que nós podemos contribuir. Então, ter uma pauta que 

seja, uma pauta que una, uma pauta que nos integre, que tem os colegas também da 

Secretaria da Fazenda, os técnicos da Secretaria da Fazenda, federação, aqui presentes 

conosco, então de fazermos assim.. buscar aquilo que é consenso e o que é de interesse 

comum de todos nós.  

Às vezes, o tema é específico. O tema dos peritos é diferente dos técnicos da 

Fazenda, dos peritos criminas é diferente dos ficais, e assim sucessivamente. Então, 

estou a me colocar à disposição. Eu tenho... eu me aposentei com 30... lembrava com o 

Barba, um pouco, com 34 anos e 9 meses de trabalho. Eu me aposentei na Secretaria da 

Fazenda, eu me aposentei pra poder me dedicar à questão municipal na minha cidade lá 

de São José do Rio Preto e, à época, porque foi impedido que eu pudesse continuar 

sendo servidor público do estado e o Governador Covas, na época, impôs “ou aposenta 

ou volta pra nossa atividade”. Mas eu acho que é importante que a gente tenha uma 

conversa igual a que nós tivemos no dia de hoje e me colocar à disposição. 

Eu tenho certeza de que temos uma confiança enorme no nosso presidente, nós 

não vamos fugir dos problemas e vamos, também, dentro da hierarquia que vocês 

fizerem, estudar com habilidade, de forma muito transparente, e tratar caso a caso. É 

isso, de forma muito tranquila, muito transparente, com muita humildade, com a certeza 

de que vou sair daqui, hoje, por exemplo, foi uma aula pra mim pra poder conhecer 

todas as nossas, todos os nossos setores do serviço público. Muito obrigado.  

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Obrigado, deputado. 

Pra fazer os arremates finais, tem a palavra o presidente Lineu.  
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O SR. LINEU NEVES MAZZANO – Presidente... 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Três minutos... 

O SR. LINEU NEVES MAZZANO – ... eu vou ser bem objetivo, três minutos. 

Primeiro, dizendo o seguinte: a federação estará lá encaminhando logo mais a essa 

Comissão um documento que traz um resumo de todas essas falas,  e desse debate, dada 

a importância que foi pra nós essa audiência. Lembrando que todo o nosso debate e 

nossa discussão passam pela reivindicação do Iamspe, a ausência de funcionários, 

dificuldades que temos em algumas áreas e, também, vamos reivindicar a essa 

Comissão um aprofundamento. Por ser a Comissão de Orçamento e Gestão, que tem 

que olhar os gastos do estado, de como que está o serviço terceirizado no estado de São 

Paulo, com respeito a gastos. A questão das mãos-de-obra contratadas, e não vou entrar 

no detalhe, a gente pode até apontar algumas coisas pra indicar por onde tem alguns 

ralos que poderiam ser realmente organizados pra dar muito mais qualidade de serviço 

público e respeito aos servidores repondo, no mínimo, as perdas salariais. E dizer 

também que todos os nossos sindicatos têm encaminhado as suas pautas individuais, 

através de cada órgão, até por decreto do próprio governo, seja nas suas diretorias, 

superintendências, secretarias.  

Então, tratamos aqui de uma questão geral. E queria fazer uma informação bem 

rápida. É que nós temos também algo que é importante para o estado de São Paulo, que 

o regimento interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o TJ, garante, ou 

seja, há o pleno do TJ, ação precisa de dissídio coletivo do servidor público do estado 

de São Paulo em situação de greve, na verdade, em situação de dificuldade de diálogo. 

E nós já temos alguns exemplos, como foi colocado pela companheira, aqui, do 

Ministério Público. Nós já temos alguns sindicatos que já protocolaram os seus dissídios 

e que já estão em fase de análise e, poderia até dizer, o da própria Casa, que apesar do 

acordo, mas que já está no dissídio, foi homologado o acordo aqui do Sindalesp,  na 

pauta dos servidores aqui, da Assembleia Legislativa, foi homologado pelo TJ. Ou seja, 

é um processo que aos poucos a gente está avançando. É uma novidade, inclusive, isso, 

mas tem que se dizer que através do vice-presidente do TJ tem tratado essa questão com 

carinho, tem que se dizer isso, também.  
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Eu acredito que seja do conhecimento desse presidente dessa Comissão, mas se 

não é, não tinha conhecimento, nós estamos avançando, já protocolando bastantes 

dissídios coletivos.  

E quando nós estamos falando de dissídio, nós não estamos falando apenas da 

pauta de salário. É aquilo que o Deputado Barba falou aqui, enquanto presidente, 

também, da Comissão de Administração Pública, e tem aqui, já falei com ele, o nosso 

compromisso e queremos/vamos analisar essa proposta de negociação coletiva e 

queremos contribuir, até por experiência de estarmos acompanhando essa discussão em 

nível do estado, em nível nacional e até em nível internacional porque fazemos parte de 

um debate pela Organização Internacional do Trabalho, junto à ISP, que é o Sindicato 

Sindical Mundial, da qual nós fazemos parte, fazemos esse debate, especialmente. 

Estivemos na semana passada tratando dessa questão fora do país, como já tinha 

informado.  

Então, eu quero agradecer, Deputado Mauro Bragato, presidente dessa 

Comissão, Deputado Barba que esteve atento, aqui, desde o início, também. Eu sei que 

não só pelo compromisso, enquanto parlamentar, por conhecimento, mas como 

presidente da Comissão de Administração Pública porque nós estamos pleiteando, 

também uma... muito em breve, eu acredito, que nós possamos estar na sua comissão, 

tratando dessa questão, avançando aí, talvez, em outros detalhes que serão muito 

importantes.  

O Deputado Orlando, que está aqui, e os demais que estiveram aqui, que pra nós 

essa é uma oportunidade muito importante, e nós queremos avançar nesse diálogo para 

que possamos construir de verdade o nosso sonho de um dia que tenhamos o diálogo 

permanente. E muito obrigado a todos os diretores da federação e a todos às entidades 

que estiveram aqui presentes, inclusive as nossas associações (Ininteligível.) Muito 

obrigado. (Palmas.)  

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Deputado Barba quer 

fazer umas considerações finais. 

O SR. TEONILIO BARBA – PT – É só um.... Fique em pé, aí, Genilson, por 

favor. O Genilson é quem me ajuda a cuidar dos projetos. 
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Então, vou pedir pra ele virar pra cada presidente de cada sindicato. Vamos 

estabelecer um prazo pra vocês nos darem uma devolutiva até, mais ou menos, 15 de 

outubro? Acho que é um tempo razoável. Se for preciso, a gente faz uma reunião com 

todos, acrescentando aqui a Bebel, da Apeoesp, Gervásio, o pessoal cotas, Sitraemfra, 

entendeu, que já mandei pra eles, pra gente dar uma pensada. E endossar as palavras do 

Deputado Orlando Bolçone que nós temos que ver, às vezes, no nosso meio tem 

algumas coisas que dá divergência. Então, tem que pegar aquilo que é consenso em 

todos os sindicatos, separar a pauta do consenso e tentar avançar com ela e aquilo que 

for divergência a gente tratar em cada sindicato específico, tá bom? E a comissão, 

conversar com o Lineu, aqui, nós estamos a tratar daqui a pouco, uma audiência pública 

com vocês que... só vou pedir para você acrescentar, a de Administração Pública e 

Relações do Trabalho. Tá bom? Obrigado. 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Finalizando, eu queria 

agradecer os dois colegas deputados que permaneceram: o Deputado Orlando Bolçone e 

o Deputado Teonilio Barba. Agradecer ao Lineu,  pessoa que a gente conhece já algum 

tempo. Eu não vou dizer quanto tempo. E agradecer às senhoras e aos senhores por 

comparecerem à nossa Comissão.  

Na verdade, há um desafio, tanto para as associações e sindicatos como pra nós 

na realização dessa audiência. É um desafio, que é uma prática que eu acredito que vai 

se consolidando com o tempo. O que que dificulta muita gente entender a realização de 

audiências públicas e o caminhar bastante lento das conquistas é que nós, da 

Assembleia Legislativa, como as assembleias do Brasil, assim como o Legislativo, de 

um modo geral, têm limitantes condicionais. Nós temos problemas legais que nos 

impedem de avançar sobre mexer na peça orçamentária, como muitas vezes 

desejássemos. Mas de qualquer forma,  a gente está à disposição, vamos ajudar nesse 

avanço, Lineu, de buscar debater e, com a experiência do Deputado Teonilio Barba, 

buscar a mesa de negociação. Porque também concordo com o deputado de que isso é 

um processo, isso não é uma coisa, não é um projeto de lei, correto, não é... porque esse 

é um problema do Brasil, eu acho. Nós somos um país jovem e a gente acha que as 

coisas, muitas vezes, acontecem da noite para o dia. Mas de qualquer forma, estamos à 

disposição, presidente Lineu, não só a Comissão, seguramente, a comissão que o 

Teonilio está aqui como deputado também da Comissão de Finanças representa, que é a 

Administração Pública pra ir avançando.  
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E também quero colocar, aqui, que eu fico com uma certa preocupação, com um 

certo pessimismo naquilo que foi colocado aqui, né. A carreira pública tem as suas 

dificuldades. Se tem as suas dificuldades quem está dentro, imagem quem está fora,  

porque a gente está aqui na Assembleia, quantas pessoas querem entrar no serviço 

público, certo? 

Então, a gente tem que ter visão de que a gente mora no Brasil, de que nós 

somos uma sociedade conservadora, uma sociedade com lastro autoritário,  e a gente vai 

ter que construir as coisas, construindo. Vamos imaginar aqui que é fácil fazer uma 

audiência como essa, que é fácil andar pelo interior do estado de São Paulo porque é 

uma mudança de cultura. Nem todos os deputados aqui da Assembleia acreditam nisso, 

como todos lá no interior, e mesmo aqui, os vereadores acreditam, os prefeitos 

acreditam, os sindicatos... É a sociedade que tem que mudar. E aí nós vamos 

construindo.  

Então, quero me colocar à disposição, viu Barba, nesse trabalho que você está 

fazendo e também a Comissão deve receber o orçamento. Aí nós estamos à disposição 

pra ver o que que a gente pode ajudar, correto, na apresentação de uma emenda coletiva 

da Comissão nossa, da Comissão de Administração Pública e aí vamos negociar naquilo 

que é possível negociar. Correto? Não vamos imaginar que tudo seja fácil, que tudo seja 

num passe de mágica e que está faltando boa vontade. Não é isso, não! Tem muita boa 

vontade nessa história, o que falta é e que existem são os limites que todos nós sabemos 

quais são.  

O SR. – Só uma parte, senhor presidente, só pra cumprimentar o meu 

companheiro José Paulo, ali, que é diretor-executivo do Sindicato dos Metalúrgicos do 

ABC e que está nos prestigiando aqui. Tá bom.  

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Então, eu queria 

agradecer e nada mais havendo a tratar está encerrada a nossa reunião. Obrigado, Lineu. 

Conte conosco. (Palmas.) 

 

*      *      * 
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