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COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E RELAÇÕES DO TRABALHO 

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

13/05/2015 

 

 

O SR. PRESIDENTE RAMALHO DA CONSTRUÇÃO – PSDB – Boa tarde 

a todos. Havendo número regimental declaro aberta a reunião especial de eleição de 

presidente e vice-presidente da Comissão de Administração Pública e Relações do 

Trabalho para o primeiro biênio da 18ª Legislatura. 

Registro com muito prazer a presença dos nobres deputados Marcos Zerbini do 

meu partido, PSDB, Ramalho da Construção provisoriamente aqui na presidência. Ana 

do Carmo, Teonilio Barba, Cezinha de Madureira, Gilmaci Santos, Roberto Morais, 

Ricardo Madalena, Márcio Camargo, Alexandre Pereira e Igor Soares. 

Pergunto aos membros deste colegiado se há indicação de algum nome para o 

cargo de presidente da Comissão de Administração Pública e Relações do Trabalho. 

 

A SRA. ANA DO CARMO – PT - Pela ordem, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE RAMALHO DA CONSTRUÇÃO – PSDB – Pela 

ordem, nobre deputada. 

 

A SRA. ANA DO CARMO – PT  - Eu quero indicar o Teodonio Barba para ser 

o nosso presidente aqui desta Comissão. 

 

O SR. PRESIDENTE RAMALHO DA CONSTRUÇÃO – PSDB – Coloco 

em votação o nome do nobre deputado Teonilio Barba que a gente conhece só por 
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Barba, companheiro sindicalista. Senhores e senhoras deputadas que estiverem de 

acordo permaneçam como se encontram, aprovado. Declaro eleito presidente da 

Comissão de Administração Pública e Relações do Trabalho o senhor deputado Teonilio 

Barba a quem convido para assumir os trabalhos. 

 

(Palmas.) 

 

Assume a presidência o deputado Teonilio Barba - PT. 

 

O SR. PRESIDENTE TEONILIO BARBA - PT - Senhoras deputadas, 

senhores deputados, trabalhadores da Casa, boa tarde. Agradeço a presidência do nobre 

deputado Ramalho da Construção, sindicalista como eu, alguns anos no trecho. 

Agradeço desde já a indicação da minha companheira Ana e aos meus companheiros 

pelo apoio. 

Então, o nosso próximo passo agora é eleger o vice-presidente. Então, senhoras e 

senhores deputados têm indicação do nome de vice-presidente? 

 

O SR. -  Pela ordem, presidente. O nosso bloco é composto por nove partidos, 

gostaríamos de indicar aqui o companheiro, amigo Marcio Camargo. 

 

O SR. PRESIDENTE TEONILIO BARBA - PT - Indicação do Márcio 

Camargo. 

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA – DEM -  Pela ordem, presidente. Quero 

declarar o meu voto no senhor, mesmo chegando aqui atrasado, mas já declaro também 

o meu voto aqui ao deputado Márcio Camargo. 
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O SR. PRESIDENTE TEONILIO BARBA - PT - Agradeço Cezinha o seu 

voto. Bom, não havendo nenhuma outra indicação vamos colocar em votação. Os 

deputados que concordam com o nome do companheiro Márcio Camacho permaneçam 

como estão. Aprovado. 

 

O SR. RAMALHO DA CONSTRUÇÃO – PSDB – Pela ordem, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE TEONILIO BARBA - PT - Por favor, nobre deputado. 

 

O SR. RAMALHO DA CONSTRUÇÃO – PSDB – Aconteceu uma falha 

minha e acabei não cumprimentando aqui a liderança do PT, o nosso Geraldo Cruz e 

também do meu partido, liderança do governo, Cauê Macris. Muito obrigado senhor 

presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE TEONILIO BARBA - PT - Declaramos eleito aqui o 

vice-presidente, o Márcio Camargo, vem para cá, vem pra Mesa. 

 

O SR. MÁRCIO CAMARGO - PSC - Márcio Camargo. 

 

O SR. PRESIDENTE TEONILIO BARBA - PT - Vamos mudar esse negócio 

aqui, vamos quebrar o protocolo. 

 

(Palmas.) 

 

Por favor, senta aqui. 
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O SR. MARCOS ZERBINI - PSDB - Pela ordem, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE TEONILIO BARBA - PT - Pela ordem, deputado 

Marcos Zerbini. 

 

O SR. MARCOS ZERBINI - PSDB - Queria só cumprimentá-lo pela eleição e 

pela tarefa que vai desenvolver durante esses dois anos de mandato frente à Comissão. 

Desejar que o senhor tenha grande sucesso e me colocar à disposição para ajudá-lo 

naquilo que for possível nesse mandato. 

Cumprimentar também o Márcio Camargo pela vice-presidência e espero que 

possamos trabalhar sempre em consonância. 

 

O SR. PRESIDENTE TEONILIO BARBA - PT - Obrigado nobre deputado. 

Mais alguém? 

 

O SR. MÁRCIO CAMARGO - PSC - Pela ordem, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE TEONILIO BARBA - PT - Pela ordem o vice. 

 

O SR. MÁRCIO CAMARGO - PSC - Eu gostaria de agradecer a indicação do 

Igor do nosso bloco parlamentar, e o voto de todos os companheiros deputados. Ao lado 

do Barba a gente pretende fazer um bom trabalho, desempenhar um bom trabalho. A 

gente vai discutir bastante esses dois anos aqui e espero que daqui saiam boas ideias 

para o nosso governo, ajudar o nosso governo do estado. Obrigado. 

 

O SR. RAMALHO DA CONSTRUÇÃO – PSDB – Pela ordem, presidente. 
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O SR. PRESIDENTE TEONILIO BARBA - PT - Pela ordem deputado 

Ramalho. 

 

O SR. RAMALHO DA CONSTRUÇÃO – PSDB – Para mais uma vez 

cumprimentar ao Barba como presidente da nossa Comissão e ao nosso vice-presidente 

Márcio Camargo, nobre deputado. E a todos os deputados que compõem esta Comissão, 

com certeza uma Comissão importantíssima para a Comissão que vai tratar aqui nesse 

biênio das relações de trabalho, e dizer que nós estamos aqui como membro para apoiá-

los, debater em tudo que for de interesse e especial da classe trabalhadora do estado de 

São Paulo. 

 

O SR. GILMACI SANTOS - PRB - Pela ordem, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE TEONILIO BARBA - PT - Obrigado. Pela ordem, 

nobre deputado Gilmaci. 

 

O SR. GILMACI SANTOS - PRB - Presidente, da mesma forma, parabenizar 

a V. Exa. pela eleição à frente dessa Comissão de Administração Pública e Relações do 

Trabalho.  

Eu acredito que não poderia estar em melhores mãos, um homem que tem a sua 

vida pautada no trabalho, no sindicalismo, tenho certeza de que vai conduzir essa 

Comissão da melhor maneira possível, acrescentando e fazendo com que a nossa Casa, 

Assembleia Legislativa, possa cada vez mais produzir qualidade nos seus projetos que 

serão apresentados. 

Da mesma forma, parabenizar o meu amigo, companheiro Márcio Camargo, 

nosso deputado da nossa cidade de Cotia, está aqui deputado de primeiro mandato, mas 

já assumindo esta vice-presidência, e se está fazendo isso é porque tem competência, 
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qualidade e eu tenho certeza de que os dois juntos aqui nessa Comissão fará com que ela 

caminhe a bom termo. 

E parabenizar, cumprimentar a todos os nossos colegas que fazem parte desta 

Comissão, e nos colocar à sua disposição para a gente trabalhar muito, só convocar 

quem vai estar à disposição dessa Comissão para fazer esta Casa cada vez mais chegar e 

ser aquilo que nós esperamos que ela seja realmente, um parlamento que venha produzir 

para o estado de São Paulo. 

 

O SR. PRESIDENTE TEONILIO BARBA - PT - Muito obrigado deputado 

Gilmaci. Mais alguém? 

 

O SR. IGOR SOARES - PTN - Pela ordem, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE TEONILIO BARBA - PT - Deputado Igor. 

 

O SR. IGOR SOARES - PTN - Senhor presidente, eu também gostaria de 

parabenizar a eleição de V. Exa. à presidência dessa tão importante Comissão na Casa. 

Quero também parabenizar ao amigo Márcio Camargo, meu amigo e vizinho de cidade. 

Parabéns aos dois, que vocês possam conduzir os trabalhos aqui, e possam contar 

também com a minha colaboração como membro efetivo dessa Comissão. 

Eu gostaria presidente, de solicitar a V. Exa. que a gente pudesse sair esta tarde 

daqui já sabendo quais serão os dias e horários das reuniões semanais da Comissão. 

 

O SR. PRESIDENTE TEONILIO BARBA - PT - Obrigado deputado Igor. 

 

O SR. ALEXANDRE PEREIRA - SD - Pela ordem, presidente. 
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O SR. PRESIDENTE TEONILIO BARBA - PT - Pela ordem, deputado 

Alexandre. 

 

O SR. ALEXANDRE PEREIRA - SD - Cumprimentar à sua eleição, 

cumprimentar ao nosso amigo Márcio Camargo, deputado também, e a todos os 

deputados presentes. 

Eu que por muito tempo trabalhei nessa questão trabalhista também aqui no 

estado de São Paulo, espero poder contribuir com esta experiência que adquiri durante 

este tempo, com esta Comissão aqui na Casa. 

 

O SR. PRESIDENTE TEONILIO BARBA - PT - Obrigado deputado 

Alexandre.  

Bom, senhoras e senhores, trabalhadores aqui da Casa, primeiro agradecer a 

presença do líder do governo Cauê Macris e o líder Geraldo Cruz que estava presente 

até agora pouco. Agradecer a confiança que cada companheiro, companheira depositou 

em mim, o Camargo, o Ramalho, Ana do Carmo, Zerbini, Madalena, Cezinha de 

Madureira, Gilmaci, Igor, Alexandre. E dizer... 

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Pela ordem, presidente. Só para 

parabenizar o senhor e o Márcio Camargo e deixar aqui o meu apoio 100% em todos os 

trabalhos que vierem a acontecer. 

Dizer ao senhor que nós pretendemos estar presente junto com todos os 

companheiros aqui porque a administração pública é algo muito interessante e muito 

precioso porque tem a ver com a população no geral no estado de São Paulo. 

Quem atende os alunos é uma pessoa pública, quem atende nos hospitais é uma 

pessoa pública, enfim. Então nós pretendemos estar atuante em todas as reuniões, todas 

as comissões sendo na Casa, fora da Casa, apoiando os trabalhos e discutindo aquilo 

que é melhor não só para a minha classe que é a classe da Igreja Assembleia de Deus de 
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Madureira, mas como eu sempre digo, que não existe ninguém que faça um social maior 

do que a igreja neste estado e neste país. Não só para a minha classe, mas para toda a 

população do estado de São Paulo. Conte com o meu trabalho aqui orientado pela 

direção do DEM e pela nossa liderança geral. 

 

O SR. PRESIDENTE TEONILIO BARBA - PT - Obrigado deputado Cezinha 

de Madureira. Nós vamos propor um calendário, alguém tem sugestão? Eu na quarta-

feira já tenho as duas e meia que é da Comissão de Finanças e Orçamento. Se a gente 

conseguisse concentrar na quarta-feira, agora precisa ver com vocês também se é bom 

pra vocês. 

Na terça-feira tem Colégio de Líderes, uma boa parte aqui participa, então na 

quarta-feira eu acho que é uma boa data, estou sugerindo na quarta-feira, mas está 

aberta para sugestão. 

 

O SR. -  Pela ordem, presidente. Apenas para confirmar o que o senhor tem dito, 

na quarta-feira foi deliberado que nós vamos ter a Comissão de Infraestrutura e também 

a CCJ, não é isso? Às 14h30, aí então eu acredito que talvez a quarta-feira ou um 

pouquinho antes ou depois, por volta das 15h30 ou mais, porque alguns de nós aqui 

fazemos parte da CCJ e outras Comissões, né? 

 

O SR. PRESIDENTE TEONILIO BARBA - PT - Quinze é um bom horário? 

São poucos que são líderes aqui... 

 

O SR. -  Depois das 14 horas, não é? 

 

O SR. PRESIDENTE TEONILIO BARBA - PT - Está bom? 
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O SR. -  Ou de repente, senhor presidente, verificar as outras comissões e a 

gente deliberar em outra oportunidade. 

 

O SR. IGOR SOARES - PTN - Faz a primeira às 15h30 e as demais a gente... 

 

O SR. -  Porque a minha única preocupação seria essa. 

 

O SR. PRESIDENTE TEONILIO BARBA - PT - Uma sugestão Igor, que 

você estava dizendo? 

 

O SR. - Eu estava dizendo da CCJ e Educação. 

 

O SR. IGOR SOARES - PTN - Senhor presidente, o que me parece é que a 

Comissão de Assuntos Metropolitanos salvo engano, também ficou agendada para 

quarta às 15h30, mas eu proponho aqui que a gente faça essa primeira às 15h30, se 

houver um conflito de horário aí nós readequamos na próxima semana. 

 

O SR. PRESIDENTE TEONILIO BARBA - PT - Nós readequamos o horário, 

ok? Está entendido? 

 

O SR. IGOR SOARES - PTN - Então a primeira 15h30. 

 

O SR. PRESIDENTE TEONILIO BARBA - PT - O Igor está propondo a 

primeira às 15h30, se a gente ver que encavala uma com a outra a gente altera o horário, 

ok? 
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Então, senhoras e senhores, primeiro agradecer a todos e dizer que eu conto com 

a contribuição de cada deputado, deputada. Essa comissão para mim tem uma 

importância muito grande, vou contar muito com o meu vice-presidente aqui porque é o 

meu mundo. 

Foi o mundo que eu vivi durante 37 anos, né? Quarenta e um anos de trabalho, 

né? Mas 30 anos como sindicalista, é a minha origem, né? Mas eu entendo que o 

trabalho é um ponto de equilíbrio da família. Qualquer trabalhador quando perde o 

emprego acaba levando a família à degradação se ele não conseguir logo de imediato 

uma recolocação no mercado de trabalho. 

Eu tenho notado que é da natureza dos mandatos dos parlamentares na 

Assembleia discutir projeto de lei, discutir as emendas e é legítimo e verdadeiro, a 

emenda para UBS, para pavimentar rua, para a sua cidade, para investir no meio rural, é 

legítimo e verdadeiro. 

Eu, nesses poucos dias de mandato que eu tenho eu estou sentindo muito a 

ausência da pauta trabalhista na Assembleia. Tanto é que eu estou propondo, estou 

montando um projeto de lei que é exatamente a gente construir aqui no estado de São 

Paulo um conselho político de política industrial e desenvolvimento em tecnologia para 

a gente debater porque a gente não pode estar num estado mais importante da nação e a 

gente não debater essa questão do mundo do trabalho, das relações do trabalho. 

Veja bem, os servidores públicos estão todos entrando em greve hoje no estado 

de São Paulo, porque entra em greve? Porque se não tem nenhuma lei que regulamenta 

a negociação do serviço público. 

O ideal é que o país, o estado ratificasse a Convenção 151 da OIT que garante a 

negociação dos servidores públicos de todos os estados e todos os municípios. Os 

servidores públicos não tem uma data base para negociar, então saem os professores 

hoje completando 61 dias de greve, Fundação Casa começou dois dias de greve. 

Como apareceu uma proposta vão fazer uma assembleia e vão avaliar se a 

proposta aprova ou não. Os trabalhadores da Saúde no estado de São Paulo com o 

mesmo problema. 
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Então, eu acho que esta Comissão tem que criar uma dinâmica de trabalho para 

que a gente possa além de fazer o trabalho da Comissão, mas criar algumas audiências 

públicas convidando as pessoas seja da comunidade científica, dos sindicalistas, do 

governo para que a gente possa fazer um bom debate. Aqui na questão da Comissão de 

Administração Pública e Relações do Trabalho. 

Então é o mundo que eu gosto muito, né? Se a gente for contar as experiências 

de negociação aqui eu passo o resto da tarde contando pra vocês, mas só para vocês 

terem dimensão de uma coisa que é extremamente importante, o Alexandre que veio do 

setor privado, né? O deputado Alexandre conhece bem isso. 

Nós negociamos na Ford onde eu sou trabalhador licenciado hoje, a vinda do 

New Fiesta. Esse carro era feito no México, para ser produzido no Brasil e eu coordenei 

essa negociação pelo Sindicato. A vinda do New Fiesta e a vinda de um caminhão 

extrapesado que era feito na Turquia. 

Isso custou para a Ford um investimento de 1.470 bilhão de reais. Então às vezes 

as pessoas têm a ideia Ramalho, de que nós sindicalistas só sabemos fazer greve, né? E 

reivindicar. Não! A gente discute investimento, a gente discute geração de trabalho e 

renda e eu acho que esta é uma tarefa muito importante para esta Comissão e agradeço a 

todos os senhores, senhoras presentes. Muito obrigado e boa tarde. Declaro encerrada a 

reunião. 

 

(Palmas.) 

  


