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O SR. PRESIDENTE (José Américo – PT) - Há número legal. Está aberta a sessão. Sob 

a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. 

Esta é a 181ª Sessão Extraordinária, da 16ª Legislatura, convocada para hoje, dia 17 de 

dezembro de 2014. 

As sessões plenárias estão sendo transmitidas ao vivo pela TV Câmara São Paulo, 

através do canal aberto digital 61,4; pela NET, através do canal digital 7 e do canal analógico 13; 

pela internet, através do portal da Câmara – www.camara.sp.gov.br, links TV Câmara, Auditórios 

On-Line e Web Rádio Câmara; e pelo celular, via aplicativo Câmara São Paulo. 

Tem a palavra, para um comunicado de liderança, o nobre Vereador Toninho Vespoli. 

 

- Manifestação na galeria.  

 

O SR. TONINHO VESPOLI (PSOL) – (Pela ordem) – Sr. Presidente, Srs. Vereadores, 

público presente na galeria, trago um tema importante para conhecimento da sociedade civil.  

O nosso grande Vereador Ricardo Young e o nobre Vereador Natalini já falaram sobre a 

questão do Parque dos Búfalos ontem. Estive em contato com o pessoal que discute essa 

questão há dois ou três meses e, por três vezes, visitei aquele local, onde está prevista a 

implantação do Parque dos Búfalos.  

Os Governos Municipal, Estadual e Federal têm um projeto de implementar o programa 

Minha Casa, Minha Vida no referido parque, com 198 torres aproximadamente e 4 mil unidades 

habitacionais. Na diligência que fiz ao local, constatamos que esses prédios, além de estarem 

em área de manancial, serão construídos, mais ou menos, a cerca de 300 metros da Represa 

Billings, ou seja, a represa será um quintal ou a piscina desses prédios. É um verdadeiro absurdo. 
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Além de fazer isso, esses prédios vão dividir a área em três partes: uma seria o futuro 

parque que a Prefeitura estaria estabelecendo; os prédios dividiriam esse parque ao meio e, na 

outra ponta, ficaria o outro parque. Dessa forma, teríamos um parque descontínuo.  

É claro que a maioria do movimento de moradia, que respeito bastante, com o qual nosso 

mandato tem interlocução, está a favor, porque, infelizmente, tanto na cidade de São Paulo 

quanto no Governo do Estado, quase não há implementação de política habitacional.  

Hoje, nós ficamos totalmente dependentes da política do Programa Minha Casa Minha 

Vida. Por conta disso, esses movimentos e as famílias esperam anos, anos e anos para 

conseguir uma unidade habitacional.  

Nesse sentido, abrimos uma discussão com a Secretaria do Verde, reunindo várias 

lideranças, como os mandatos dos nobres Vereadores Ricardo Young, Natalini e o meu. Ficou 

nítido nessa reunião, por toda a impressão que tive, que até a Secretaria do Verde, pelo menos 

os técnicos, pensam que ali não é local para fazer construção de unidades habitacionais, porque 

aquela terra tem vocação para ser parque público.  

 

O SR. PRESIDENTE (José Américo - PT) – Vou contar isso para alguns movimentos 

populares que conheço. 

 

O SR. TONINHO VESPOLI (PSOL) – (Pela ordem) - Sim.  

Lá não podem ser construídas escolas e creches por ser área de manancial, não há 

infraestrutura para mobilidade e a região dispõe de uma única avenida.  Nas três vezes em que 

estive lá, um trecho de mais ou menos 1,5 quilômetro, demorei quase 40 minutos para 

atravessar.  

Se forem construídas, aquelas unidades habitacionais levarão em torno de 20 mil 

pessoas para aquele lugar e, com certeza, toda a mobilidade da região, como também outros 
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aspectos das políticas públicas, rebaixarão bastante a qualidade de vida delas, porque 

construirão casas sem infraestrutura.  

Será um crime para aquela população e um crime para toda a sociedade construir em 

área de manancial, em cima de sete nascentes. Levar pessoas para aquela região será muito 

ruim. É impressionante como se levam pessoas pobres para as periferias sem infraestrutura.  

Quero ressaltar que tudo isso foi feito sem nenhuma participação popular. As lideranças 

tentaram entrar em contato com a Prefeitura, diversas vezes, sem nenhuma conversa. A primeira 

conversa formal ocorreu quando nossos três mandatos conseguiram uma audiência com a 

Secretaria. 

Eu penso que fazer um projeto desse porte, sem qualquer tipo de discussão com a 

sociedade, não é o que caracterizou a história do Partido dos Trabalhadores e que também não 

deveria ser a história deste Governo.  

Aliás, conseguimos fazer essa conversa. Depois disso o próprio Executivo marcou uma 

audiência pública na região. Havia em torno de 400 pessoas, 300 do movimento de moradia, que 

queriam a construção das unidades populares e cerca de 100 mais próximas ao parque.  

Vimos lá que, infelizmente, o advogado do movimento de moradia tinha relações estreitas 

– não há outra palavra para falar – com bate-paus, ou seja, pessoas que estavam ali para 

tumultuar e ameaçar física e verbalmente as pessoas e as lideranças a favor do parque. 

Bastou, segundo testemunhas, um único sinal do advogado para que sete membros 

fossem lá... 

 

- Manifestação na galeria.  

 

O SR. TONINHO VESPOLI (PSOL) – (Pela ordem) - Sr. Presidente, por favor.  
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O SR. PRESIDENTE (José Américo - PT) – Por favor, o nobre Vereador Toninho Vespoli 

precisa falar. Pode deixar que depois vou conversar com o pessoal do movimento de moradia e 

eu conto. Deixem S.Exa. falar, por enquanto.  

 

O SR. TONINHO VESPOLI (PSOL) – (Pela ordem) - É bom contar, Sr. Presidente, porque 

acredito que o próprio movimento de moradia não é a favor desse tipo de procedimento. Acredito 

que não eram eles que estavam ali. Aquelas sete pessoas não eram do movimento de moradia, 

inclusive tenho informações de onde eram.  

Essas sete pessoas bateram nas lideranças, ameaçaram de morte, duas lideranças 

tiveram de dormir fora de suas casas, porque... 

 

O SR. PRESIDENTE (José Américo – PT) - Conclua, por favor, nobre Vereador. 

 

O SR. TONINHO VESPOLI (PSOL) - (Pela ordem) - Porque eles foram ameaçados de 

morte. Hoje ainda estamos tentando resolver a segurança dessas duas lideranças. 

Queria fazer um apelo ao nobre Vereador Paulo Fiorilo. Acho que a história democrática 

do PT não comporta em suas fileiras pessoas desse naipe, gente que ameaça, que é truculenta. 

Do mesmo jeito que nós do PSOL somos solidários ao PT quando a direita vai às ruas pedindo 

ditadura militar, em uma ação truculenta, também não podemos ser coniventes com essas 

pessoas que vêm aqui e não querem que a democracia se estabeleça neste país. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço pelo tempo. 

 

- Manifestações na galeria. 
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O PRESIDENTE (José Américo – PT) - Obrigado, nobre Vereador Toninho Vespoli. 

Conte com nosso apoio. Não podemos concordar com nenhum tipo de violência que ameace a 

democracia. 

Tem a palavra, pela ordem, o nobre Vereador Mario Covas Neto. 

 

O SR. MARIO COVAS NETO (PSDB) – (Pela ordem) - Boa tarde, Sr. Presidente, Sras. 

e Srs. Vereadores; boa tarde a todos os que acompanham essa sessão plenária pela TV Câmara 

e pela galeria. 

Hoje eu uso a tribuna para alertar a respeito de um problema gravíssimo enfrentado pelos 

moradores de São Paulo e que não tem recebido a devida atenção do Prefeito Fernando Haddad. 

Há alguns dias, a imprensa divulgou que a Cidade registrou seu pior nível em qualidade 

do ar em sete anos. Até outubro, nas 23 estações medidoras da Capital, a poeira fina, poluente 

que afeta diretamente narinas, garganta e pulmão, fez 1.325 ultrapassagens nos limites 

considerados saudáveis pela Organização Mundial de Saúde. 

Contribui muito para isso, Sr. Presidente, a suspensão da inspeção veicular por 

determinação do Prefeito Fernando Haddad. Desde fevereiro, quando foi encerrado o contrato 

entre a Prefeitura e a empresa prestadora do serviço, a inspeção não é realizada. 

Depois de aprovar, no passado, as novas regras da inspeção, as quais reduziram 

fortemente sua eficácia, o Sr. Prefeito abriu uma nova concorrência para escolher as empresas 

que ficariam responsáveis pela vistoria. Em maio, ela foi derrubada pelo Tribunal de Contas do 

Município graças a uma série de irregularidades encontradas no edital. 

Posteriormente, em julho, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou 

inconstitucionais algumas das alterações propostas pelo Sr. Prefeito à Lei da Inspeção Veicular. 

Ficou decidido que empresas particulares não poderiam ser responsáveis pela fiscalização, 
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cabendo a agentes do poder público a realização do serviço. Mesmo assim, a Prefeitura varreu 

a inspeção veicular para debaixo do tapete e o caso encontra-se parado. 

Neste momento, Sr. Presidente, em que enfrentamos a crise hídrica mais grave em 84 

anos, cujo reflexo direto é uma diminuição drástica da umidade do ar, a inspeção veicular tem 

um papel ainda mais importante. Um estudo realizado pela Faculdade de Medicina da USP 

aponta que, no ano de 2012, considerando apenas os veículos a diesel que fizeram o 

procedimento, foram evitadas 559 mortes por problemas respiratórios na Região Metropolitana 

de São Paulo. Em poluentes, foi possível a retirada do equivalente a uma frota de 1,3 milhão de 

veículos. Quando falamos dos veículos leves movidos a gasolina, graças à inspeção houve uma 

redução de 47% na emissão de monóxido de carbono e 39% na de hidrocarbonetos. Também 

foi possível uma economia de R$ 74 milhões do sistema de saúde, em virtude da não 

necessidade de as pessoas utilizarem a rede pública em tratamentos recorrentes de problemas 

respiratórios. 

Nobre Vereador Nelo Rodolfo, tenho certeza de que esse assunto interessa a V.Exa. 

Ampliando o cenário e analisando desde 2010, ano em que a inspeção veicular passou a 

ser obrigatória a todos os carros, motos, ônibus e caminhões com placas da cidade de São Paulo, 

até 2013, foram salvas cerca de 1.395 vidas e evitadas 1.813 internações. 

E aí, Sr. Presidente, a USP nos fornece um dado muito interessante. Mantendo esse 

período de três anos, o estudo faz a divisão dos custos diretos das 127 mil inspeções feitas em 

veículos a diesel pelo número de vidas salvas. O resultado é de cerca de R$ 10 mil por vida 

salva, um valor mais baixo em relação ao verificado em qualquer programa de saúde pública. 

                     Dados da Associação dos Fabricantes de Equipamentos para Controle de 

Emissões Veiculares na América do Sul mostram que a venda de componentes ligados ao 

controle de poluentes emitidos caiu 30% neste ano em relação ao ano passado. 
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                      Só os catalisadores, principal componente para redução de emissões de 

gases tóxicos, tiveram queda nas vendas de até 75% no primeiro trimestre de 2014, na 

comparação com o mesmo período em 2013. Ou seja, há muitos carros com índices de emissão 

de poluentes acima do limite rodando livremente na Capital. 

                      Não importa por onde se olhe, o prejuízo causado pela suspensão da 

inspeção veicular é imenso. E mais: segundo o físico Paulo Artaxo, da USP, não há grande 

cidade no mundo que não tenha serviço de inspeção veicular funcionando. E logo São Paulo, 

uma as dez maiores em população, está sem. 

                       Há alguns dias a Comissão de Administração Pública desta Casa aprovou 

um requerimento de minha autoria destinado à Prefeitura de São Paulo com os seguintes 

questionamentos: 1. Quais medidas estão sendo tomadas para a retomada da inspeção 

veicular? 2. Foi elaborada a primeira versão do Programa de Inspeção e Manutenção de Veículos 

em Uso do Município de São Paulo? 3. Para quando está prevista a retomada da inspeção 

veicular? 

                       Mais uma coisa deve ficar clara: ao deixar de oferecer a inspeção veicular 

em São Paulo, o Prefeito deixa de cumprir a legislação e fica sujeito a um processo de 

improbidade administrativa. 

                       Finalmente, Sr. Presidente, ficamos à espera das justificativas do Prefeito 

Fernando Haddad e esperamos que ele repense sua decisão de simplesmente ignorar um 

serviço tão importante. Até lá, seguimos engolindo fumaça. 

                      Muito obrigado. 

 

                      O SR. PRESIDENTE (José Américo – PT) – Passemos à Ordem do Dia. 

 

                      ORDEM DO DIA 
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                       O SR. PRESIDENTE (José Américo – PT) – Solicito ao Sr. Secretário que 

faça a leitura do item um da pauta. 

 

                      - “PL 312/2014, DO EXECUTIVO. Dispõe sobre a criação do Quadro de 

Analistas da Administração Pública Municipal – QAA, plano de carreiras, reenquadra cargos e 

funções do Quadro de Pessoal de Nível Superior, instituído pela lei nº 14.591, de 13 de novembro 

de 2007, e institui o respectivo regime de remuneração por subsídio. (EM REGIME DE 

URGÊNCIA) FASE: 2ª DO SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 

LEG. PARTICIPATIVA (ENCERRADA A DISCUSSÃO). APROVAÇÃO MEDIANTE VOTO 

FAVORÁVEL DA MAIORIA ABSOLUTA DOS MEMBROS DA CÂMARA.” 

                       Há substitutivos publicados e emendas publicadas. 

                          

                       O SR. PRESIDENTE (José Américo – PT) – O parecer da reunião 

conjunta das Comissões já foi lido. 

                       Tem a palavra, para encaminhar a votação pela Bancada do PSDB, o 

nobre Vereador Aurélio Nomura. (Pausa) S.Exa. desiste. 

                        Nobre Vereador Eduardo Tuma, informo a V.Exa. que essa é uma fala 

partidária, então, se V.Exa. quiser inscrever outro membro da sua Bancada pode fazê-lo. 

                    Tem a palavra, para encaminhar a votação pela Bancada do PSOL, o nobre 

Vereador Toninho Vespoli. 

 

                     O SR. TONINHO VESPOLI (PSOL) – Sr. Presidente, Srs. e Sras. 

Vereadores, pessoal que está nos assistindo da galeria e pela TV Câmara São Paulo, eu já fiz o 

debate e disse o que penso desse PL 312/2014. Acho que vai ser algo totalmente prejudicial não 
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somente para as pessoas, mas ao longo da carreira pública. Acho que esse projeto de lei, 

inclusive, faz parte de uma linha política que é uma implementação desde as décadas de 80 e 

90 no nosso País, que é a questão do neoliberalismo, da privatização, e tudo isso reforça a não 

valorização dos serviços públicos.  

                     Não sou contra as tabelas, a incorporação do pessoal da Zoonoses na 

Saúde, o Hospital; tudo isso eu já expliquei. Sou contra o subsídio. Tenho certeza de que muitos 

que estão aí desse lado também concordam comigo. Onde o subsídio foi aplicado – temos o 

exemplo de Minas Gerais, do Espírito Santo, da Polícia Federal -, depois de algum tempo todos 

querem revertê-lo. Se assim é, alguma coisa há de errado. Nesse sentido, é muito ruim votar em 

algo que as pessoas não têm certeza de como irá afetar seu futuro, em especial sua carreira. 

 

- Manifestações na galeria. 

 

O SR. PRESIDENTE (José Américo – PT) – Peço silêncio aos presentes para que 

possamos ouvir o orador. 

 

O SR. TONINHO VESPOLI (PSOL) – Considero um erro votar este projeto sem antes ter 

sido votado o PLO. Estou votando uma lei que, do meu ponto de vista, sofrerá questionamentos 

jurídicos, pois neste momento ela conflita com a Lei Orgânica do Município. Então, conclamo as 

pessoas que não estão contentes com essa situação a irem à Justiça promover uma enxurrada 

de ações contra esse projeto de lei. 

O debate, aqui, deve ser consistente. Não adianta defender algo em que não se acredita. 

Quero ver os servidores que estão seguindo a orientação de líderes sindicais irem dizer, lá na 

base, o que aconteceu. Essas pessoas serão cobradas! Os líderes sindicais, tudo bem; eles já 
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têm seu “carguinho”. Mas as pessoas que estão ralando, no dia a dia, essas sabem muito bem 

que serão cobradas e não terão um “carguinho”. 

Valorizar o serviço público é valorizar a carreira. Um plano que não valoriza a carreira, 

que não valoriza as pessoas que dedicam suas vidas ao serviço público, não serve para o 

servidor público. Aqueles que estiverem aceitando essa mudança, simplesmente para ter um 

pequeno aumento de salário agora, irão se arrepender no futuro. E aqueles que entendem que 

o serviço público é simplesmente um trampolim para ficar dois ou três anos e depois prestar outro 

concurso público, esses não são servidores públicos de carreira, porque não veem o serviço 

público como algo fundamental para a cidade de São Paulo. Por isso, e com muito orgulho, 

votarei contra todos os projetos que tratarem de subsídio. 

Muito obrigado. 

 

- Manifestações na galeria. 

 

O SR. PRESIDENTE (José Américo - PT) – Estão encerrados os encaminhamentos. Em 

votação, primeiramente, o substitutivo ao PL 312/2014 apresentado pela Liderança do Governo, 

que foi publicado hoje e cujo parecer das Comissões Reunidas já foi lido. 

 

O SR. EDUARDO TUMA (PSDB) – (Pela ordem) – Sr. Presidente, requeiro votação  

nominal. 

 

O SR. PRESIDENTE (José Américo – PT) – É regimental. Os Srs. Vereadores favoráveis 

votarão “sim”; os contrários, “não”. A votos o Substitutivo do Governo ao PL 312/2014, pelo 

processo eletrônico. 

 



 SECRETARIA DE REGISTRO PARLAMENTAR E REVISÃO – SGP.4 

EQUIPE DE TAQUIGRAFIA E REVISÃO – SGP.41 

N O T A S  T A Q U I G R Á F I C A S   

   181 ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA  DATA:17/12/2014 

FOLH A :  11  

 

 

Mod.1[Taquigrafia] 

 

- É iniciada a votação. 

 

O SR. PRESIDENTE (José Américo – PT) – Meu voto é “sim”. 

 

O SR. ARSELINO TATTO (PT) – (Pela ordem) – Sim. 

 

O SR. ALFREDINHO (PT) – (Pela ordem) – Sim. 

 

A SRA. JULIANA CARDOSO (PT) – (Pela ordem) – Sim. 

 

O SR. LAÉRCIO BENKO (PHS) – (Pela ordem) – Sim, Sr. Presidente. 

 

O SR. VAVÁ (PT) – (Pela ordem) – Voto “sim”, Sr. Presidente. 

 

O SR. SENIVAL MOURA (PT) – (Pela ordem) – Sim. 

 

O SR. PAULO FRANGE (PTB) – (Pela ordem) – Voto “sim”, Sr. Presidente. 

 

 

O SR. AURÉLIO MIGUEL (PR) – (Pela ordem) – Voto “sim”. 

 

O SR. PAULO FIORILO (PT) – (Pela ordem) – Registre o voto “sim” do Vereador Paulo 

Fiorilo. 

 

O SR. NABIL BONDUKI (PT) – (Pela ordem) – Vereador Nabil Bonduki vota “sim”. 
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– Manifestações na galeria. 

 

O SR. PASTOR EDEMILSON CHAVES (PP) – (Pela ordem) – Pastor Edemilson, “sim”. 

 

O SR. MARQUITO (PTB) – (Pela ordem) – Marquito, “sim”. 

 

– Manifestações na galeria. 

 

O SR. ANDREA MATARAZZO (PSDB) – (Pela ordem) – Sr. Presidente, voto “não” e 

indico voto “não” para a Bancada do PSDB. 

 

O SR. GILSON BARRETO (PSDB) – (Pela ordem) – Gilson Barreto vota “não”. 

 

O SR. EDUARDO TUMA (PSDB) – (Pela ordem) – Eduardo Tuma vota “não”, Sr. 

Presidente. 

 

O SR. AURÉLIO NOMURA (PSDB) – (Pela ordem) – Aurélio Nomura vota “não”. 

 

O SR. CLAUDINHO DE SOUZA (PSDB) – (Pela ordem) – Claudinho de Souza vota “não”. 

 

O SR. TONINHO VESPOLI (PSOL) – (Pela ordem) – Toninho Vespoli vota “não”. 

 

O SR. CORONEL TELHADA (PSDB) – (Pela ordem) – Coronel Telhada vota “não”. 
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A SRA. PATRÍCIA PEZERRA (PSDB) – (Pela ordem) – Patrícia vota “não”, Sr. 

Presidente. 

 

– Manifestações na galeria. 

 

– Concluída a votação, sob a presidência do Sr. José Américo, verifica-se que votaram 

“sim” os Srs. 
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O SR. PRESIDENTE (José Américo – PT) – Encerrada a votação, passemos à 

proclamação do resultado. Votaram “sim” 29 Srs. Vereadores; “não”, 9 Srs. Vereadores; absteve 

de votar 1 Sr. Vereador. Está aprovado o substitutivo da Liderança do Governo ao PL 312/2014. 

 

– Manifestações na galeria. 

 

O SR. PRESIDENTE (José Américo – PT) – Há sobre a mesa um requerimento que será 

lido. 

 

– É lido o seguinte: (Req. A.Tatto, votação em bloco das emendas ao PL 312/2014) 
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O SR. PRESIDENTE (José Américo – PT) – A votos o requerimento. Os Srs. Vereadores 

favoráveis permaneçam como estão. Os contrários, ou aqueles que desejarem verificação 

nominal de votação, manifestem-se agora. 

Tem a palavra, pela ordem, o nobre Vereador Coronel Telhada. 

 

O SR. CORONEL TELHADA (PSDB) – (Pela ordem) – Sr. Presidente, requeiro, 

regimentalmente, verificação nominal de votação. 

 

O SR. PRESIDENTE (José Américo – PT) – É regimental o requerimento de V.Exa. A 

votos o requerimento de votação em bloco das emendas ao PL 312/2014. Os Srs. Vereadores 

favoráveis votarão “sim”; os contrários, “não”. 

 

– Inicia-se a votação. 

 

O SR. PRESIDENTE (José Américo – PT) – Voto “sim”. 

 

O SR. ARSELINO TATTO (PT) – (Pela ordem) – Arselino Tatto vota “sim”. 

 

A SRA. JULIANA CARDOSO (PT) – (Pela ordem) – Juliana Cardoso vota “sim”. 

 

O SR. ALFREDINHO (PT) – (Pela ordem) – Alfredinho vota “sim”. 

 

O SR. SENIVAL MOURA (PT) – (Pela ordem) – Senival Moura vota “sim”, Sr. Presidente. 

 

O SR. PASTOR EDEMILSON CHAVES (PP) – (Pela ordem) – Pastor Edemilson, “sim”. 
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O SR. LAÉRCIO BENKO (PHS) – (Pela ordem) – Laércio Benko, “sim”. 

 

O SR. PAULO FRANGE (PTB) – (Pela ordem) – Paulo Frange, “sim”. 

 

O SR. VAVÁ (PT) – (Pela ordem) – Vavá, “sim”. 

 

O SR. CALVO (PMDB) – (Pela ordem) – Sr. Presidente, voto “sim”. 

 

O SR. EDUARDO TUMA (PSDB) – (Pela ordem) – Sr. Presidente, voto “não”. 

 

O SR. CORONEL TELHADA (PSDB) – (Pela ordem) – Sr. Presidente, voto “não”. 

 

O SR. GILSON BARRETO (PSDB) – (Pela ordem) – Sr. Presidente, voto “não”. Em bloco 

e “sim” individualmente.  

 

O SR. MARQUITO (PTB) – (Pela ordem) – Sr. Presidente, voto “sim”. 

 

O SR. AURÉLIO NOMURA (PSDB) – (Pela ordem) – Sr. Presidente, voto “não”. 

 

O SR. ANDREA MATARAZZO (PSDB) – (Pela ordem) – Sr. Presidente, voto “não”. 

 

A SRA. PATRÍCIA BEZERRA (PSDB) – (Pela ordem) – Sr. Presidente, voto “não”. 
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O SR. NELO RODOLFO (PMDB) – (Pela ordem) – Sr. Presidente, voto “sim”, atendendo 

o Sr. Líder do Governo. Em seguida, gostaria de fazer um destaque da minha emenda, explicar 

que o Líder do Governo e o Sr Prefeito, com quem acabei de falar, e V.Exa. também faz parte 

desse projeto. Foi assumido um compromisso do Sr. Prefeito de enviar a esta Casa o projeto dos 

Engenheiros e Arquitetos até o mês de fevereiro, quando V. Exa. estará aqui e faço questão que 

V. Exa. vote para a reclassificação da carreira do engenheiros, novo plano de carreiras para os 

Engenheiros e Arquitetos, que fundaram praticamente, a Prefeitura. Voto “sim” pela retirada das 

emendas e vou aguardar que o Sr. Prefeito de São Paulo e V.Exa assumam o compromisso que 

foi feito. Muito obrigado! 

 

O SR. PRESIDENTE (José Américo – PT) – É esse o compromisso que assumimos 

 

– Concluída a votação, sob a presidência do Sr. José Américo, verifica-se que votaram 

“sim”, os Srs:  
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O SR. PRESIDENTE (José Américo – PT) – Votaram “sim”, 28 Srs. Vereadores; “não”  

10 Srs. Vereadores; absteve-se de votar 1 Sr. Vereador. Aprovada a votação em bloco.  

Passemos a votação das emendas de autoria dos Srs. Vereadores Nabil Bonduki e Nelo 

Rodolfo.  

A votos as emendas em bloco. Os Srs. Vereadores favoráveis permaneçam como estão; 

os contrários, ou aqueles que desejarem verificação nominal de votação, manifestem-se agora.  

Tem a palavra, pela ordem, o nobre Vereador Coronel Telhada.  

 

O SR. CORONEL TELHADA (PSDB) – (Pela ordem) – Sr. Presidente, requeiro, 

regimentalmente, uma verificação nominal de votação.  

 

O SR. PRESIDENTE (José Américo – PT) – É regimental o pedido de V.Exa. A votos as 

Emendas em bloco. Os Srs. Vereadores favoráveis votarão “sim”; os contrários, “não”.  

 

– Inicia-se a votação.  

 

O SR. PRESIDENTE (José Américo – PT) –  Voto “não”. 

 

O SR. ARSELINO TATTO (PT) – (Pela ordem) – Voto “não”. 

 

O SR. ALFREDINHO (PT) – (Pela ordem) – Voto “não” 

 

A SRA. JULIANA CARDOSO (PT) – (Pela ordem) – Voto “não”. 

O SR. PAULO FIORILO (PT) – (Pela ordem) – Voto “não”. 
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O SR. PRESIDENTE (José Américo – PT) – A emenda do nobre Vereador Nelo Rodolfo 

foi retirada. Já foi.  

 

O SR. NABIL BONDUKI (PT) – (Pela ordem) – Sr. Presidente, retiro a emenda.  

 

O SR. PRESIDENTE (José Américo – PT) – Durante o processo de votação não pode.  

 

O SR. CORONEL TELHADA (PSDB) – (Pela ordem) – Voto “sim”. 

 

O SR. MARQUITO (PTB) – (Pela ordem) – Voto “não”.  

 

O SR. GILSON BARRETO (PSDB) – (Pela ordem) – Voto “sim” as emendas.  

 

O SR. AURÉLIO NOMURA (PSDB) – (Pela ordem) – Voto “sim”. 

 

A SRA. PATRÍCIA BEZERRA (PSDB) – (Pela ordem) – “Sim”, Sr. Presidente. 

 

O SR. ANDREA MATARAZZO (PSDB) – (Pela ordem) – “Sim”. 

 

- Concluída a votação, sob a presidência do Sr. José Américo, verifica-se que votaram 

“sim” os Srs. 
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O SR. PRESIDENTE (José Américo – PT) – Passemos à proclamação do resultado. 

Votaram “sim” 7 Srs. Vereadores; “não”, 2 Srs. Vereadores; absteve-se de votar 1 Sr. Vereador. 

As emendas foram rejeitadas em bloco. O projeto foi aprovado na forma do substitutivo do Líder 

do Governo. Vai à sanção. 

Passemos ao próximo item. 

 

“ PL 507 /2014, DO EXECUTIVO. Dispõe sobre a criação do novo Quadro da Saúde da 

Prefeitura do Município de São Paulo e institui o respectivo regime de remuneração por subsídio; 

altera o regime jurídico dos empregados públicos da Autarquia Hospitalar Municipal – AHM e do 

Hospital do Servidor Público Municipal – HSPM, bem como cria os respectivos quadros. (EM 

REGIME DE URGÊNCIA) FASE DA DISCUSSÃO: 2ª. (ENCERRADA A DISCUSSÃO) 

APROVAÇÃO MEDIANTE VOTO FAVORÁVEL DA MAIORIA ABSOLUTA DOS MEMBROS DA 

CÂMARA”. 

 

O SR. PRESIDENTE (José Américo – PT) – Está encerrada a discussão. Há parecer 

para leitura. Peço ao Sr. Secretário que proceda à leitura do parecer das Comissões reunidas. 

 

– É lido o seguinte: (parecer ao substitutivo número 2) 
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O SR. PRESIDENTE (José Américo – PT) – Tem a palavra, para encaminhar a votação, 

o nobre Vereador Paulo Fiorilo. 

 

O SR. PAULO FIORILO (PT) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Vereadores, meu 

encaminhamento é pelo voto favorável, então não vou utilizar os meus cinco minutos. 

 

O SR. PRESIDENTE (José Américo – PT) – Tem a palavra, para encaminhar a votação, 

o nobre Vereador Gilson Barreto. 

 

O SR. GILSON BARRETO (PSDB) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Vereadores, minhas 

condolências pela aprovação do PL 312/14. 

Mudando de assunto, apresentei um substitutivo, que foi rejeitado no Congresso de 

Comissões, com anuência e participação do PSDB. Também apresentamos algumas emendas, 

para as quais quero chamar a atenção, apesar de acreditar que não terei tempo, aqui, de elencar 

todas. 

O artigo 12, §2º, dispõe que “o regime de remuneração por subsídio é incompatível com 

o recebimento de vantagens pessoais de qualquer natureza”. Ora, estamos colocando um 

substitutivo que discipline a compatibilidade do subsídio com o recebimento das vantagens 

pessoais, inclusive adicionais por tempo de serviço, sexta-parte, para os integrantes do 

funcionalismo público municipal, antes da publicação da lei. 

Outra questão. Artigo 25, III: “À remuneração pelo exercício do cargo em comissão em 

função de confiança, não se incorpora a remuneração do servidor, nem se torna permanente 

para quaisquer efeitos”. O que estamos colocando é que isso seja a partir da publicação dessa 

lei, não englobando os casos anteriores, porque não se pode alterar a situação daqueles 

servidores que conquistaram esse benefício ao longo dos anos de trabalho. 
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Outro. Artigo 30, que trata que “o ingresso nas jornadas especiais de trabalho dar-se-á 

por convocação, mediante fixação”. Estamos colocando que desde que assim exija a 

necessidade e o interesse público, porque, do contrário, farão a convocação por qualquer 

questão. 

Artigo 31, que trata da jornada especial, J24-36-40, dos profissionais da área de Saúde, 

que ingressaram por convocação. Estamos excetuando os servidores enquadrados pelo artigo 

55, do artigo 30 da lei. Dar-se-á da seguinte forma: alteração destina-se aos servidores que 

podem ser convocados pelo Secretário Municipal, desde que possam permanecer na jornada de 

40 horas de trabalho – J 40 – desde que preencham as condições previstas no artigo 5, do artigo 

30. 

Outra questão é a carga de trabalho para os servidores que trabalham 40 horas em um 

local e 30 em outro. A lei prevê que 70 horas de trabalho é desumano. Estamos propondo que 

trabalhem apenas 50 horas com os mesmos benefícios, inclusive, com uma pausa. Porque há 

os que trabalham no Estado, na Prefeitura, então que trabalhem apenas 50 horas e tenham 

horário de almoço. 

A alteração desse artigo reduz a jornada de trabalho dos profissionais da área de Saúde 

para 50 horas semanais, mantendo os salários desses profissionais, possibilitando ao servidor 

acumular cargos e ter o tempo mínimo razoável para descanso entre uma jornada e outra. 

O artigo 33, § 1º, fala da remuneração relativa à jornada especial de trabalho que será 

devida enquanto o profissional de Saúde estiver com efeito de exercício dessa jornada nas 

condições previstas, convocação, cessando o pagamento quando o profissional dela se desligar.  

A alteração distingue os servidores que podem ser convocados para uma jornada 

especial pelo Secretário de Saúde daqueles que podem permanecer na jornada de 40 horas de 

trabalho – J 40 – desde que preencham as condições previstas no § 5º, do artigo 3º. 
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O artigo 38: a opção de que trata esse artigo implica a renúncia de vantagens pecuniárias. 

Não queremos que haja essa renúncia e sim para os servidores integrantes do funcionalismo 

municipal antes da publicação desta lei. Com a alteração serão assegurados os direitos dos 

atuais funcionários da Saúde e não haverá precatórios futuros. Que o que vai acontecer são os 

precatórios. 

Outra coisa, não queremos que o Prefeito venha colocar em prática essa lei hoje 

aprovada, sem aprovar o PLO 03, que não vai conseguir aprovar. Aí vão surgir milhares de Adins, 

porque sabemos que já que a Prefeitura só faz bobagem, esperamos que não faça essa do PLO 

também. 

Tenho outros assuntos, meu tempo se esgotou, mas estão nas emendas apresentadas 

pelo PSDB. 

Muito obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE (José Américo – PT) – Tem a palavra, para encaminhar a votação, 

o nobre Vereador Paulo Frange. (Pausa) S.Exa. desiste. 

Encerrado o encaminhamento da votação. Em votação. 

 

O SR. ARSELINO TATTO (PT) – (Pela ordem) – Sr. Presidente, requeiro, 

regimentalmente, votação nominal. 

 

O SR. PRESIDENTE (José Américo – PT) – É regimental o pedido de V.Exa. A votos o 

Substitutivo do Governo ao PL 507/14. Os Srs. Vereadores favoráveis votarão “sim”; os 

contrários, “não”. 

 

- Inicia-se a votação. 
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O SR. PRESIDENTE (José Américo – PT) – Este Presidente vota “sim”. 

 

O SR. ARSELINO TATTO (PT) – (Pela ordem) – Sr. Presidente, voto “sim”. 

 

O SR. ALFREDINHO (PT) – (Pela ordem) – Sr. Presidente, voto “sim”.  

 

O SR. LAÉRCIO BENKO (PHS) - (Pela ordem) – Laércio Benko, “sim”. 

 

O SR. PAULO FRANGE (PTB) - (Pela ordem) – Paulo Frange, “sim”, Sr. Presidente. 

 

O SR. PAULO FIORILO (PT) - (Pela ordem) – Paulo Fiorilo, “sim”, Sr. Presidente. 

 

O SR. VAVÁ (PT) - (Pela ordem) – Vereador Vavá vota “sim”. 

 

O SR. CONTE LOPES (PTB) - (Pela ordem) – Vereador Conte Lopes vota “sim”. 

 

O SR. EDUARDO TUMA (PSDB) – (Pela ordem) – Vereador Eduardo Tuma vota “não”, 

Sr. Presidente. 

 

O SR. MARCO AURÉLIO CUNHA (PSD) - (Pela ordem) – Vereador Marco Aurélio, em 

que pese algumas coisas não serem como eu gostaria, vota “sim” pela Saúde. 

  

O SR. CORONEL TELHADA (PSDB) - (Pela ordem) – Contra o subsídio, Vereador 

Coronel Telhada vota “não”. 
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     O SR. GILSON BARRETO (PSDB) - (Pela ordem) – Vereador Gilson Barreto contra 

o subsídio, “não”. 

 

O SR. AURÉLIO NOMURA (PSDB) – (Pela ordem) – Só alerto que tem de votar o 

PLO. Se não votar o PLO não vale nada. Nós votamos “não”, contra o subsídio. 

 

      O SR. MARQUITO (PTB) - (Pela ordem) – Eu voto “sim”. 

 

- Concluída a votação, sob a presidência do Sr. José Américo, verifica-se que votaram 

“sim” os Srs.  
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O SR. PRESIDENTE (José Américo - PT) – Votaram “sim” 32 Srs. Vereadores; “não”, 8 

Srs. Vereadores; absteve-se de votar 1 Sr. Vereador. Está aprovado o Substitutivo do Líder do 

Governo ao PL 507/14.  

Há emendas, uma do Vereador Gilson Barreto, outra do Vereador Toninho Paiva e outros 

e uma do Vereador Eduardo Tuma, pela Comissão de Saúde. 

Tem a palavra, pela ordem, o nobre Vereador Paulo Frange. 

 

O SR. PAULO FRANGE (PTB) - (Pela ordem) – Sr. Presidente, a emenda de autoria 

minha, do Vereador Toninho e de outros Srs. Vereadores já está contemplada no artigo 129 do 

projeto aprovado em substitutivo. Então, não há mais razão de existir. É onde cria o cargo de 

Chefe de Gabinete na autarquia de São Paulo, que não tinha até então. 

 

O SR. PRESIDENTE (José Américo - PT) – Muito obrigado.  

Vou propor a votação em bloco das emendas.  

 A votos. Os Srs. Vereadores favoráveis permaneçam como estão; os contrários, ou 

aqueles que desejarem verificação nominal de votação, manifestem-se agora.  

Nobre Vereador Gilson Barreto, a votação que acabo de anunciar está prejudicada, pois 

só há uma emenda, a de V.Exa. (Pausa) A assessoria me informa que ela já foi publicada. 

Então, passemos à votação da única emenda. Os Srs. Vereadores favoráveis 

permaneçam como estão; os contrários, ou aqueles que desejarem verificação nominal de 

votação, manifestem-se agora. 

Tem a palavra, pela ordem, o nobre Vereador Arselino Tatto. 

 

O SR. ARSELINO TATTO (PT) - (Pela ordem) – Sr. Presidente, requeiro, 

regimentalmente, votação nominal. 
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O SR. PRESIDENTE (José Américo – PT) - É regimental o pedido de V.Exa. A votos a 

emenda de autoria do Vereador Gilson Barreto ao PL 507/2014. Os Srs. Vereadores favoráveis 

votarão “sim”; os contrários, “não”. 

 

- Inicia-se a votação. 

 

O SR. PRESIDENTE (José Américo – PT) – Meu voto é “não”. 

 

O SR. ARSELINO TATTO (PT) – (Pela ordem) – Sr. Presidente, voto “não”. 

 

A SRA. JULIANA CARDOSO (PT) – (Pela ordem) – Sr. Presidente, voto “não”. 

 

O SR. ALFREDINHO (PT) – (Pela ordem) – Sr. Presidente, voto “não”. 

 

O SR. LAÉRCIO BENKO (PHS) – (Pela ordem) – Sr. Presidente, voto “não”. 

 

O SR. PAULO FRANGE (PTB) – (Pela ordem) – Sr. Presidente, voto “não”. 

 

O SR. GILSON BARRETO (PSDB) – (Pela ordem) – Sr. Presidente, voto “sim”. E não 

entendo como, quando há benefícios para os trabalhadores, eles gritam “não” na galeria. É triste 

ouvir nesta Casa uma manifestação como essa. 

 

O SR. MARQUITO (PTB) – (Pela ordem) – Sr. Presidente, voto “não”. 
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- Concluída a votação, sob a presidência do Sr. José Américo, verifica-se que votaram 

“sim” os Srs. 
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O SR. PRESIDENTE (José Américo – PT) – Votaram “sim” 5 Srs. Vereadores; “não”, 30 

Srs. Vereadores; absteve-se de votar 1 Sr. Vereador. Está rejeitada a emenda do Vereador 

Gilson Barreto ao PL 507/2014. O projeto vai à sanção do Sr. Prefeito na forma do substitutivo 

apresentado pelo Líder do Governo. 

Tem a palavra pela ordem o nobre Vereador Arselino Tatto. 

 

O SR. ARSELINO TATTO (PT) – (Pela ordem) – Sr. Presidente, ocupo o microfone para 

agradecer o apoio de todos os que votaram e requeiro, regimentalmente, o adiamento dos 

demais itens do Executivo pautados na tarde de hoje. 

 

O SR. PRESIDENTE (José Américo – PT) – O.k., nobre Vereador, mas vamos passar 

às declarações de voto. Em seguida votaremos a solicitação de V.Exa., de adiamento dos demais 

itens da pauta. 

Nobre Vereador Paulo Fiorilo, sua declaração de voto. (Pausa) Abre mão. 

Tem a palavra, para declaração de voto, nobre Vereador Paulo Frange. 

 

O SR. PAULO FRANGE (PTB) – Sr. Presidente, nobres Sras. e Srs. Vereadores, minha 

declaração de voto é bem mais um desabafo, e gostaria da atenção, em especial, daqueles que 

trabalham com a Liderança do Governo nesta Casa. 

Tenho 39 anos de medicina e mais quatro dias. No dia 12, completei 39 anos de medicina, 

atuando todos os dias e com o celular ligado vinte e quatro horas por dia. E trabalho com 

administração hospitalar há mais de 30 anos, e com gestão também. Fazemos consultoria aqui 

e fora de São Paulo. Uma boa parte fora do Estado. 

Gostaria de pedir à Liderança do Governo: pelo amor de Deus, deixe o Vereador Paulo 

Frange ajudar. Deixe-nos ajudar um pouquinho. 
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Esse projeto que aprovamos agora é muito bom. A contribuição que pude trazer ao projeto 

– era uma contribuição minha, junto com o Vereador Toninho Paiva – foi acolhida e inserida no 

artigo que cria uma situação de ter um Chefe de Gabinete das autarquias hospitalares, que existe 

em todos os hospitais. É o camarada que vai fazer toda a gestão desse processo, abaixo do 

Superintendente. É humanamente impossível a gestão de toda essa rede sem alguém com 

capacitação. Não conseguimos votar aqui no ano passado. Este ano, conseguimos incluir esse 

pequeno artiguinho, numa situação dessa. Outras contribuições não foram possíveis. 

Não entendo o porquê da resistência que se tem quando queremos introduzir qualquer 

inovação dentro de uma máquina difícil, emperrada, antiga, como é a máquina da Prefeitura 

Municipal de São Paulo, dentro do Departamento de Saúde. A Secretaria de Saúde de São Paulo 

é extraordinariamente grande, lenta, morosa, difícil de ser conduzida. É a mais difícil do País, 

maior do que de quase todos os Estados, e nós temos uma dificuldade enorme de contribuir. 

Portanto, quero pedir àqueles que compõem o quadro do PT, aqui e do Executivo: 

deixem-nos ajudar um pouquinho. Tenho tentado ajudar a Secretaria de Saúde pessoalmente. 

Tenho ido lá para me oferecer. Deixem-me ajudar. Não quero mais nada da Saúde, a não ser 

poder contribuir com uma experiência de vida privada de 39 anos. Não é qualquer neófito, não é 

pitaco, não é palpite. Quero trazer para cá aquilo que nós vendemos como experiência fora do 

Estado e fora de São Paulo. 

Portanto, senhores ligados ao Governo: deixem-nos trabalhar um pouco mais! Deixem-

nos contribuir um pouco mais! 

Esse projeto poderia ter saído daqui muito melhor. É um grande avanço. Já melhorou 

muito, mas tem muito mais para ser melhorado. Podia ser muito, mas muito melhor. Mas a 

tramitação é tão lenta, o nível de tempo entre recado, papel que vai e papel que vem, e não tem 

com quem falar, e telefone que não tem retorno, é tão grande que a gente, com o tempo, 

desanima. É por isso que venho aqui, na forma de desabafo. É um grande projeto, é uma forma 
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de melhorar a condição do funcionário da Saúde, mas podia ser melhor. Poderíamos ter 

avançado mais. 

Tentei transformar o DA do Diretor de Hospital e do Diretor Técnico, que é um DA-12. 

Vejam: DA-12, Diretor de Hospital. É o mesmo DA-12 de um coordenador de esporte de periferia. 

E o camarada assina por toda a responsabilidade de todas as vidas que entram e saem daquele 

hospital, bem como de um corpo técnico extremamente complexo. Responsabilidade cível, 

criminal e tudo o mais. Portanto, ele poderia ter um DA-14. A diferença é tão grande que não 

chega a R$ 300,00. Para o fim da vida, para quem está para se aposentar, faz diferença, sim. E 

o Diretor Técnico passaria a ser o DA-15. Deixem o Paulinho ajudar um pouco! 

Portanto, nobre Vereador Arselino Tatto, peça aos seus companheiros de lá e do 

Governo: deixem-nos ajudar um pouco mais, não é muito. Nossa contribuição é propositiva. Eu 

não tenho dúvida de que qualifica. 

Peço desculpas por estar me alongando, não tive oportunidade de falar antes, mas eu só 

quero ser útil para a Saúde. Eu não quero nada da Saúde. Nunca fui funcionário público, e vou 

levar comigo para o jazigo a minha carteira de funcionário nunca assinada, porque entendia que, 

na época, o médico tinha que ter autonomia, não tinha que ter ninguém mandando nele, nem 

mesmo o patrão médico. É por isso que nunca deixei que ninguém registrasse a minha carteira 

como funcionário. Sou autônomo desde quando me formei. Jamais assinarão a minha carteira. 

Portanto, essa é uma posição pessoal, mas tinha, sim, a oportunidade de contribuir. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas) 

 

- Assume a presidência o Sr. Claudinho de Souza. 

 

O SR. PRESIDENTE (Claudinho de Souza - PSDB) – Tem a palavra, para declaração 

de voto, o nobre Vereador Eduardo Tuma. 
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O SR. EDUARDO TUMA (PSDB) – Venho falar rapidamente sobre a questão técnica 

legislativa, ainda que minha voz esteja um pouco rouca. Tramita, nesta Casa, um projeto de 

emenda à Lei Orgânica, sob o número 3/2014. Pelo que tudo indica, não será colocado em 

votação neste ano, somente no ano que vem. 

Então, entender que os projetos que foram aprovados hoje não têm valia, não têm 

eficácia, e não é por falta de vontade da Casa, da Câmara, da Situação ou da Oposição. É 

simplesmente pela hierarquia das leis. Uma lei inferior não pode afrontar uma lei superior 

hierarquicamente. Então, o PLO vai ficar em suspensão. A mudança do subsídio da natureza 

dos vencimentos só acontecerá, se acontecer, no ano que vem. Falo isso para tranquilizar o lado 

da minha direita e para deixar o lado da minha esquerda, da minha sinistra, ainda ansioso pela 

mudança. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

 

- Manifestações na galeria. 

 

O SR. PRESIDENTE (Claudinho de Souza - PSDB) – Tem a palavra, para declaração 

de voto, a nobre Vereadora Juliana Cardoso. 

 

A SRA. JULIANA CARDOSO (PT) – Parabenizo aqui os sindicatos, movimentos e todos 

os que estiveram aqui arduamente. Acho que, pelo menos, há uns vinte dias vocês vêm todos 

os dias. Nessa última semana, inclusive fizeram um acampamento aqui para poder colocar a sua 

organização, mostrar que é preciso, sim, esse projeto de lei. Há muita gente que não teve 

aumento de salário há mais de oito anos. Se tiveram, o aumento foi de 0,01%. Esse projeto, com 
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certeza, vai contribuir muito para algumas categorias terem a organização do aumento, fora 

outros benefícios. 

Eu estou especificamente hoje querendo colocar para vocês uma vitória que teve a 

contribuição de cada um dos Vereadores aqui, que também fizeram voz, que é a questão das 

obstetrizes. As obstetrizes conseguiram entrar nesse projeto, o PL 507/2014, pois ainda não 

existia no Município de São Paulo essa categoria. Quer dizer, não havia, para os funcionários 

públicos, esse cargo, que é para fazer os partos humanizados. 

Com esse projeto, tive muito apoio dos Vereadores, em especial da Vereadora Patrícia 

Bezerra, que também estava aqui junto e se organiza nessa discussão do parto humanizado, 

entre outras Vereadores e outros Vereadores. 

Apesar de todos os nossos esforços na Casa, das leis que propuseram e aprovamos 

sobre a assistência ao parto do município de São Paulo, ainda não conseguiram implantar na 

sua rede de assistência de parto humanizado.  

Infelizmente, ainda continuamos recebendo denúncias de violência obstétrica praticadas 

contra as mulheres nos diversos serviços de saúde. Por isso, temos que continuar lutando em 

prol da melhoria da qualidade da assistência prestada às mulheres no pré-natal, no parto e no 

pós-parto. O modo de fazer isso é garantir que, no dia a dia dos serviços, haja sempre 

profissionais capacitados para a humanização. 

Propomos a ampliação dos profissionais de saúde da rede que atendem às mulheres e 

às suas famílias num momento tão especial de suas vidas. Para tanto, estamos promovendo a 

inclusão, na rede municipal de saúde, das obstetrizes, que são profissionais especificamente 

formadas para cuidar da saúde das mulheres no pré-natal, no parto e no pós-parto de baixo risco. 

As mesmas adquirem experiência no curso de excelência promovido pela Universidade de São 

Paulo, que tem duração de quatro anos e meio em período integral.  
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Acreditamos que a inclusão dessas profissionais na rede irá possibilitar que os serviços 

municipais de saúde invistam na humanização do parto de baixo risco, que é a maioria dos casos 

atendidos. E, também, propicie que, com a inclusão das obstetrizes, os serviços possam investir 

no atendimento especializado e na busca de garantia de autonomia dos direitos das mulheres e 

de suas famílias. 

Pelo mundo afora, há muitos anos, essa profissional é reconhecida. Em países como a 

Inglaterra e a Holanda, sua atuação está associada à melhoria dos indicadores de saúde das 

mulheres e das crianças.  

O Parto Humanizado é uma prioridade do nosso mandato: com a Lei 14.966/09, que 

institui o Programa Mãe Canguru e a Lei 15.945/13, que versa sobre a criação de Centros de 

Parto Normal e Casas de Parto na rede municipal. Atualmente está em tramitação o PL 380/14, 

que garante às doulas o acompanhamento às gestantes. Agora a nossa atenção se volta à 

tramitação do PL 507, já aprovado, que versa sobre a inclusão das obstetrizes na rede municipal. 

Assim, acreditamos que a luta pelo parto humanizado nesta Casa também vai possibilitar 

que os serviços de saúde municipais disponham de recursos necessários para a realização de 

um atendimento de qualidade e para garantir a inclusão dessas profissionais, de fato, no quadro 

da rede municipal de saúde. 

Essa será uma grande contribuição de todos os Srs. Vereadores em prol da humanização 

do parto a fim de mostrar que esta Casa ouviu as queixas e os pedidos do movimento de 

mulheres que lutam contra a violência obstétrica. 

Agradeço às meninas da USP, que estão aqui diariamente e que foram de gabinete em 

gabinete pedir apoio. 

Parabéns a todos os profissionais da saúde e de outras categorias que estiveram aqui 

em prol da aprovação desses projetos de lei. 

Obrigada. (Palmas) 
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O SR. PRESIDENTE (Claudinho de Souza – PSDB) – Tem a palavra, para declaração 

de voto, a nobre Vereadora Edir Sales. 

 

A SRA. EDIR SALES (PSD) – Na figura do Sr. Presidente em exercício, nobre Vereador 

Claudinho de Souza, querido e respeitadíssimo amigo, cumprimento o Sr. Líder do Governo, 

nobre Vereador Arselino Tatto, os Colegas da Bancada, os demais Srs. Vereadores, todos que 

nos assistem e todos que estão aqui lutando pelos seus ideais. A Câmara Municipal de São 

Paulo é a Casa do povo e está aqui exatamente para isto mesmo: para que as pessoas 

manifestem suas opiniões, seus desejos, seus anseios, suas reivindicações. 

Sobre o projeto de lei que ora debatemos, PL 312/14, que versa sobre o funcionalismo 

público, classe das mais respeitadas no Município e no Estado de São Paulo, quero dizer que, 

em reunião que contou com a participação do Sr. Prefeito, da Secretária Leda Paulani e da Vice-

Prefeita, Sra. Nádia Campeão, apresentamos a minuta de uma projeto de lei que versa sobre os 

contadores, porque sem eles, sem os engenheiros e sem os arquitetos, não há possibilidade de 

a Prefeitura de São Paulo funcionar. Ficou acordado que, no começo do ano, a nossa Bancada, 

com o nosso Líder, que será o Vereador Marco Aurélio Cunha - daqui a pouco, vamos falar – vai 

lutar e batalhar pelos Contadores porque é uma classe essencial à administração de todas as 

unidades da Prefeitura, Secretarias, Autarquias, na confecção do Balanço Municipal e todas as 

diligências como pregões. Em todos os contratos feitos na Prefeitura são necessários 

Contadores. 

Portanto, vamos batalhar - e já temos esse projeto encaminhado ao Executivo para todas 

as pessoas que mencionei aqui. É um Projeto de Lei de reestruturação de carreira com suas 

reivindicações. 
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Não é possível, na Prefeitura, se fazer uma licitação ou um pregão sem que tenha um 

Contador fazendo uma análise daquilo que pode ou não ser feito.  

Quero que, na mesma esteira em que serão enviados, em separado, projetos de carreiras 

dos Arquitetos e Engenheiros, também seja enviado o projeto de carreira dos Contadores do 

Município de São Paulo. (Palmas) 

Continuaremos juntos, nós, Contadores, com todos aqueles que estão nos apoiando 

também, porque, realmente, é necessário. Estamos com o nosso Presidente da Associação que 

está presente aqui - muito obrigada. Nós estamos nessa luta e nós vamos continuar com o nosso 

querido Sr. Onorino e com toda a sua Diretoria que se fazem presentes hoje.  

Vamos continuar a nossa luta porque há um compromisso do Sr. Prefeito, da Sra. Vice-

Prefeita, da Sra. Secretária Leda Paulani, do Líder da Câmara e de todos nós, Vereadores, desta 

Câmara Municipal de São Paulo. 

Muito obrigada. 

Parabéns a vocês pela luta. Nossa luta não para por aqui.  

Encerramos o ano, desejando um Natal muito feliz. Que possamos agradecer a Deus o 

grande presente que Ele nos deu que é a vida de Jesus Cristo. Agradecemos a Deus por isso 

todos os dias. 

Desejamos que nós tenhamos um ano novo de muitas vitórias, muita paz e harmonia. 

Muito obrigada, Sr. Presidente. (Palmas) 

 

O SR. PRESIDENTE (Claudinho de Souza - PSDB) – Antes de passar a palavra ao 

próximo orador, ontem, avisei sobre a Feira Cultural de Artesanato, que está acontecendo no 

Anhembi, promovida pelo Ministério do nosso amigo. É importante porque há artesanato de todos 

os tipos, do Amazonas até o Rio Grande do Sul. Quem gosta de artesanato deve ir prestigiar os 
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artesãos, vale à pena. A entrada é grátis e só é pago o estacionamento, mas vale à pena dar um 

pulinho no Anhembi. 

Tem a palavra, para declaração de voto, o nobre Vereador Calvo. 

 

O SR. CALVO (PMDB) – Exmo. Sr. Presidente, nobres Sras. e Srs. Vereadores, 

Servidores da Rede Pública Municipal que, durante muitos meses, incansavelmente, 

participaram efetivamente na luta por uma justiça de condições de trabalho, acima de suas 

próprias remunerações, porque são idealistas e abnegados - isso sabemos de cátedra, porque 

também sou um Funcionário Público Municipal concursado e já contribuo para o IPREM há mais 

de 27 anos. 

Eu quis – e fiz questão de - fazer o encerramento para agradecer aos Vereadores que 

compõem a Comissão de Saúde. Porque, nessa última semana, todos os assuntos que foram 

debatidos, a começar pelo PPI, se iniciaram na Comissão de Saúde, com as clínicas de 

hemodiálise, que atendem o pobre através do SUS. E a Comissão de Saúde fez, brilhantemente, 

uma união dos Srs. Vereadores. 

Nós sabemos que toda casa política tem os governistas, ou da situação, e os da oposição, 

com exceção da Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher, que deu uma aula 

de interesse suprapartidário e de interesse para a máquina administrativa, que atende o sofrido 

povo paulistano. 

Realizamos audiências públicas com os agentes de controle de zoonoses, que galgaram 

o devido espaço na Secretaria Municipal de Saúde tornando-se agentes de controle a endemias 

e epidemias. 

Realizamos audiências públicas com os motoristas do SAMU, que estavam em desvio de 

secretaria. Muitos deles já eram motoristas da Secretaria Municipal de Saúde e hoje retornaram 

à mesma, mas ainda não foram contemplados com a hora especial. Isso será um compromisso 
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da Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher nessa luta e jornada ainda nos 

próximos dois anos – tempo que ainda me resta, se Deus quiser, nesta Casa. 

Sr. Presidente, fizemos audiência pública com os engenheiros e arquitetos, embora essa 

categoria não tivesse nada a ver com a Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e 

Mulher. Intermediamos com o Governo as questões dos engenheiros e arquitetos. Entendemos 

a reivindicação da classe como sendo de justa causa, influenciando positivamente no 

encaminhamento do processo. 

Também realizamos audiências públicas dos veterinários conseguindo a jornada especial 

para a categoria.  

Fizemos audiências públicas dos cirurgiões dentistas. Não entendo a razão de não terem 

qualificação de cirurgião dentista no quadro da saúde pública municipal. É mais uma luta nossa. 

Infelizmente fiquei afastado por um tempo, mas estou de volta. Já foi realizado o processo de 

votação, mas da mesma forma como foi uma análise mais criteriosa em relação aos arquitetos e 

engenheiros também poderemos selar o compromisso de conversarmos com o Governo e 

tentarmos um entendimento para a classe dos cirurgiões dentistas. Não só dos cirurgiões, mas 

daqueles que fazem uso da urgência e emergência em sala cirúrgica. Todos conhecem a 

adrenalina do profissional, do cirurgião bucomaxilofacial no centro cirúrgico. O próprio médico 

que está na urgência chama o cirurgião bucomaxilofacial. Se ele não intervier com urgência, 

também corre risco de vida iminente, principalmente em pacientes com politraumas. Esse 

profissional deveria ser muito valorizado e falo isso como médico. 

Não há problema algum para mim de que as categorias sejam equiparadas ao médico, 

pois o médico ganha muito pouco. O importante é que unidos melhoraremos a saúde para o 

povo, principalmente o povo mais simples e doente. Não tem nada mais triste do que uma 

pessoa, além de hipossuficiente, doente. 
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Gostaria – sinceramente rezo a Deus por isso – que todos pudessem ter o atendimento 

que eu tive no Hospital Sírio Libanês, nas mãos dos Drs. Kalil e Raul Cutait. Obrigado, Deus por 

estar de volta a esta tribuna. Obrigado por essa chance. 

Dedico a minha saúde e energia em defesa aos que não tiveram a mesma oportunidade 

que eu, pois são excelentes profissionais, só não trabalham melhor porque o Governo não dá 

chance. Muito obrigado a todos e fiquem com Deus. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE (Claudinho de Souza - PSDB) – (Pela ordem) – Tem a palavra, 

para declaração de voto, o nobre Vereador Nabil Bonduki. 

  

O SR. NABIL BONDUKI (PT) - Sr. Presidente, gostaria de, nesta declaração de voto, 

dizer que discutimos por vários meses com várias categorias, mas muito com a dos engenheiros 

e arquitetos. E ficou clara a posição, desde o início, da categoria dos engenheiros e arquitetos 

em relação ao PL 312/14. 

 

- Manifestação na galeria. 

 

O SR. NABIL BONDUKI (PT) - Também houve oposição de outras categorias, mas a dos 

engenheiros e arquitetos, enquanto categoria, setor ou entidade, foi a que mais se opôs. 

Evidentemente, a aprovação do PL 312/14 ficou condicionada a que seja encaminhado projeto 

de lei específico para a categoria engenheiros, arquitetos e agrônomos, garantindo também uma 

condição melhor de trabalho. Há outros setores e categorias que também não estavam 100% 

favoráveis, mas majoritariamente as demais categorias são favoráveis à propositura. 
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Quero destacar o compromisso de Vereadores da Casa, de lideranças do Governo no 

sentido de encaminhar novo projeto, que seja amplamente discutido e que possa garantir 

condição de trabalho mais adequada. Sabe-se que são categorias muito importantes dentro da 

Prefeitura do Município de São Paulo e em qualquer prefeitura. Uma Prefeitura não pode 

prescindir dos que acompanham as obras, dos que fiscalizam o uso e ocupação do solo, dos que 

discutem planejamento urbano. É possível, repensando o setor, trazer eventualmente outros 

profissionais que atuam na área de planejamento urbano, de planejamento físico da cidade de 

São Paulo. Mas a abertura da negociação será possível a partir do momento que o Governo crie 

um grupo de trabalho. 

Gostaria - e me empenhei para isso - de ter aprovado, no dia de hoje, não só o PL 312/14, 

mas projeto que atendesse às condições das demais categorias que não foram contempladas. 

No entanto, não chegamos a um acordo. Mas há compromisso de, no início do próximo semestre, 

chegar a acordo que viabilize melhor resultado aos que não foram contemplados, particularmente 

aos engenheiros, arquitetos e agrônomos; e eventualmente outros profissionais que também 

atuam no planejamento da Cidade, como geólogos e geógrafos. 

Finalizo dizendo que há uma grande discussão a ser feita quanto ao subsídio, quanto à 

melhoria salarial. Precisamos que haja na Prefeitura do Município de São Paulo trabalhadores 

bem remunerados. É importante também que tenhamos condições de fazer com que os que 

assumam os cargos tenham remuneração adicional por essa assunção. Hoje, a incorporação foi 

eliminada pelo subsídio, e enquanto figura, de verdade, desestimulava os profissionais, que já 

haviam incorporado, a exercerem cargos de chefia. Evidentemente, a partir dessa nova 

concepção, podemos ter acréscimo aos que ocupam cargos de chefia, o que é justo e correto. E 

tem de ser garantido, pois em qualquer atividade profissional quem tem mais responsabilidade 

recebe um salário superior, e isso não estava em muitos casos acontecendo em função da 

incorporação. 
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Acho que avançamos, mas temos de avançar mais, a partir de agora, na maneira como 

se relaciona a Prefeitura com os funcionários de nível superior. 

Obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE (Claudinho de Souza - PSDB) – Srs. Vereadores, tem a palavra 

para a última declaração de voto, o nobre Vereador José Police Neto. 

 

O SR. JOSÉ POLICE NETO (PSD) – Sr. Presidente, Srs. Vereadores, é importante trazer 

uma informação que me parece fundamental, um fato que foi pouco discutido. É importante que 

os servidores comemorem, e enxerguem que a tabela oferecida acaba por reduzir os danos 

ocasionados pela incapacidade de diálogo com as gestões que sucessivamente administraram 

o Município e que, portanto, não permitiram que todos os servidores tivessem salário-base 

compatível com a responsabilidade de suas funções. 

Mas não me parece adequado fingirmos que esse problema hoje foi resolvido, porque foi 

criado um novo problema.  

 

- Manifestação na galeria.  

 

O SR. JOSÉ POLICE NETO (PSD) – Durante todo o período de discussão dos projetos, 

anunciávamos que o acessório não pode vir antes do principal. Em relação a isso, insistimos na 

Comissão de Constituição e Justiça, no Colégio de Líderes e no Plenário. A conquista da tabela, 

por mais importante que seja, se não estiver associada a um diploma constitucional – no caso, a 

alteração da Lei Orgânica –, alguém tenta enganar.  

No dia de hoje, embora reconheça o esforço do Líder, que conquistou os 28-30 votos 

para aprovar os projetos de lei, a não alteração da Lei Orgânica deixa uma dúvida na cabeça de 
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todo mundo: “Será que era de verdade o PLO encaminhado pelo Prefeito, ou não? Será que era 

verdade que o Sr. Prefeito estava disposto a discutir com o funcionalismo se os professores e os 

procuradores ingressarão nessa nova modalidade?”  

Digo isso porque a questão fundamental não era, até esse momento, discutir a tabela, 

que esconde um mal maior. Na realidade, o grande esforço que a Casa deveria ter feito, e 

insistimos nisso em todas as reuniões do Colégio de Líderes, era primeiramente resolver o PLO. 

A cidade de São Paulo quer utilizar a fórmula que remunera os parlamentes – eu, o Sr. Presidente 

Claudinho, o nobre Vereador Arselino Tatto, o Sr. Prefeito do Município? Somos remunerados 

por subsídio, mas porque somos temporários na Administração. Passarei os quatro anos, o Sr. 

Prefeito passará quatro, com possibilidade de reeleição, mas S.Exa. é advogado, e permanece 

com a função que exercia até o momento em que abandonou temporariamente a carteira da 

Ordem para ser prefeito. S.Exa. é subsidiado por um valor mensal de parcela única a que nada 

é acrescido, para não ser mais aquele bacharel de direito ou aquele advogado com a carteira da 

Ordem. Do mesmo modo acontece com o nobre Vereador Gilberto Natalini. Portanto, S.Exa. 

muda a sua atividade para oferecer o seu tempo à coisa pública. Não me parece que esse modelo 

se encaixe a vocês, servidores. Não me parece que esta fórmula, por mais clara que possa 

parecer, e que dobra, triplica ou quadruplica o salário, seja a forma adequada. E digo isso 

convencido por dois motivos.  

Há dez anos, quando cheguei a esta Casa, o coro, inclusive da educação, era o mesmo. 

Hoje, a educação, que tem mais da metade de todos os servidores do Município, não tem mais 

o mesmo coro, já que o salário-base já chega a 65%-70% da remuneração global; 30% sendo 

destinado às gratificações, sim, e que reconhece em gratificação única a atividade exercida. E 

digo mais: na educação, hoje, tem disputa pelos cargos de chefia, com mecanismos criados para 

isso. Todos os elementos defendidos para implantar o subsídio, todos os elementos defendidos 

como o remédio que o subsídio é, o QPE enfrentou nos últimos oito anos, e venceu. Por que 
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será, então, que não se usa o mesmo mecanismo para recuperar a carreira de uma parcela 

menor, de 7 mil especialistas, de 30 mil da saúde?  

Creio que no dia de hoje, por uma incapacidade de enxergar o que está além do número, 

que tenta indicar o salário que se recebe amanhã, tenhamos perdido uma grande oportunidade 

de fazer um debate longo, responsável e verdadeiro de como a lei salarial deveria ter sido 

construída, de como de fato devemos encarar o serviço público, não para o dia de amanhã – 

nenhum dos Srs. Vereadores legisla para o salário do funcionário do seu período, pois legisla 

para o servidor que servirá a Cidade pelos próximos anos.  

Podemos ter, circunstancialmente, acertado no valor, mas se errarmos na essência, 

dificilmente teremos condições de recuperar.  

Portanto, a votação do PLO ainda é uma obrigação para deixar sair da Casa os projetos 

aprovados. Sem eles, nenhum desses projetos se traduzirá em lei de verdade, porque o PLO 

não foi debatido, nem votado em primeira nesta Casa. Por isso ninguém sabe qual o arcabouço 

jurídico da Lei Orgânica que está dado pelas leis que acabamos de aprovar. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE (Claudinho de Souza - PSDB) – Tem a palavra, pela ordem, o 

nobre Vereador Milton Leite. 

 

O SR. MILTON LEITE (DEM) - (Pela ordem) – Sr. Presidente, Srs. Vereadores, na 

condição de Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, estou comunicando aos Srs. 

Membros da Comissão a convocação de uma reunião extraordinária para amanhã, quinta-feira, 

às 17h ou logo após o encerramento da sessão plenária, na qual estaremos apreciando e 

votando o último relatório da peça orçamentária.  
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Há uma reunião convocada e, por cautela, vou deixar outra às 19h, mas a primeira 

convocação é para amanhã às 17h para apreciarmos o relatório do Orçamento. Essa é a última 

matéria a ser votada, portanto deveremos encerrar as atividades desta Casa na sexta-feira. Cabe 

ao Sr. Presidente o encerramento das sessões do ano de 2014.  

O Orçamento deverá estar publicado no Diário Oficial de sexta-feira e ser votado no 

mesmo dia. Não votaremos amanhã porque tenho alguns parentes que serão diplomados pelo 

Tribunal Regional Eleitoral, assim como o Presidente desta Casa e alguns outros Srs. 

Vereadores. Assim sendo, estaremos no TRE pela manhã e à tarde encerraremos as atividades, 

se Deus quiser, nesta Casa. 

Ficam então convocados os Srs. Membros da Comissão para uma reunião amanhã às 

17h ou logo após o encerramento da sessão plenária e para mais uma às 19h. Daremos condição 

de voto ao Plenário na sexta-feira. 

 

O SR. PRESIDENTE (Claudinho de Souza - PSDB) – Tem a palavra, pela ordem, o 

nobre Vereador Natalini. 

 

O SR. NATALINI (PV) - (Pela ordem) – Sr. Presidente, trago um assunto sério. Como 

Presidente da Comissão de Meio Ambiente, quero comunicar um fato grave. Ontem já falei sobre 

ele, mas como há fato novo, peço a V.Exa. a oportunidade de fazer o relato. 

Ontem vim a esta tribuna relatar sobre como degenerou a audiência pública da Prefeitura 

de São Paulo no CEU Alvarenga que iria tratar da implantação ou não do Parque dos Búfalos ou 

de um conjunto habitacional numa área da região do Jardim Apurá.  

Essa reunião degenerou em pancadaria. A população ali presente não participou dessa 

pancadaria. Existiam pessoas a favor do parque e pessoas dos movimentos de moradia que não 

participaram da pancadaria, pelo contrário, saíram do local na hora em que começou. Essa 
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pancadaria foi provocada por 12 pessoas incitadas e chamadas ao palco por um advogado do 

movimento de moradia, da região da Vila Missionária, chamado Rogério do Carmo, que com a 

mão fez um sinal e chamou as pessoas. Temos imagens desse momento. Foi filmado, 

fotografado, enfim, tudo documentado.  

Após o chamado, essas 12 pessoas desceram pelas escadarias do auditório, subiram ao 

palco e começaram, sem nenhum motivo aparente, a espancar os dois membros representantes 

da comissão do Parque dos Búfalos, que estavam na mesa. Eles haviam acabado de falar, foram 

aplaudidos pela comunidade, dos dois lados, e, a partir desse momento, começou a pancadaria, 

que foi feia. 

Um assessor meu teve um rompimento de tendão por tentar apaziguar até a Guarda Civil 

Metropolitana chegar ao local. Um inspetor da Guarda teve um dedo torcido, enfim foi uma 

baixaria sob as barbas do Governo Municipal de São Paulo. 

Estiveram no local, mas não participaram da audiência, o Secretário de Habitação e o 

Adjunto do Verde e do Meio Ambiente. Estiveram o Sr. Celso, Assessor do Secretário de 

Governo, o Subprefeito e inúmeros Técnicos da Cohab. Enfim, essa reunião, sob essas 

circunstâncias, degenerou dessa maneira.   

Houve, num momento ali, por parte de um desses atacantes, ameaça de morte aos dois 

representantes: “Vocês amanhã estarão mortos”. Essa ameaça se repetiu. Eles tiveram que sair 

de lá, abandonar suas casas e vir para a Cidade, estão escondidos na casa de amigos, sem 

poder voltar, porque estão se sentindo ameaçados de serem mortos. 

Venho aqui falar disso novamente porque, ontem, aconteceu com um fundador do bairro, 

uma família de fundadores do bairro - não darei o nome para que não corram mais risco do que 

estão correndo. Foram na casa deles e falaram para a filha deles: “Nós vamos degolar você. 

Você será degolada. Junto com você vão seus pais”.  E esses dois senhores, já de muita idade 
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e doentes, tiveram que sair, abandonar a sua casa e ir para outro município da Grande São 

Paulo, para a casa de parentes, com medo de morrer. 

Nós sabemos quem está fazendo isso, temos o nome deles, sabemos também que têm 

uma vida muito à margem da lei. Essas pessoas obedeceram na assembleia ao Sr. Rogério do 

Carmo, advogado do movimento, que é dirigente da Juventude do Partido dos Trabalhadores do 

Estado de São Paulo, que trabalhou, fez campanha para o Prefeito Haddad. 

Estou vindo aqui com toda a responsabilidade dizer ao Sr. Prefeito, aos meus Colegas, 

pedir à Bancada do Partido dos Trabalhadores, que intervenham junto a esse advogado que 

pertence ao Partido dos Trabalhadores, digam para ele parar com as ações que está fazendo lá. 

Se alguém morrer lá, não tenho a menor dúvida de que o Governo do Município de São Paulo e 

o Partido dos Trabalhadores serão coadjuvantes nesse assassinato. 

Peço à Bancada do PT para conversar com esse Rogério, que é militante do PT, dizer a 

ele que converse com os seus amigos fora da lei, truculentos, violentos, para que parem de 

ameaçar a população do Jardim Apurá e a comissão que luta pelo Parque dos Búfalos. 

Aliás, hoje, no final da tarde, o nobre Vereador Mario Covas Neto conseguiu e essas três 

pessoas estarão numa audiência particular com o Governador do Estado, que será informado de 

tudo isso, porque o Governador foi parceiro da Prefeitura nesse projeto. 

A Prefeitura pode implantar o projeto dela, pode ganhar a coisa na assembleia, pode estar 

lá a empreiteira, que está começando, mas ameaça de morte, de eliminação física, esse tipo de 

prática acobertada ou incentivada por militantes políticos é inaceitável. 

Obrigado, Sr. Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE (Claudinho de Souza - PSDB) - Tem a palavra, pela ordem, o 

nobre Vereador Nabil Bonduki. 

 

O SR. NABIL BONDUKI (PT) - (Pela ordem) - Sr. Presidente, sobre esse assunto, penso 

que essas questões que o nobre Vereador Natalini está trazendo, ontem e hoje, assim como o 

nobre Vereador Ricardo Young, são muito graves. Creio que seria importante que o nome dessas 

pessoas e as questões que foram levantadas sejam colocadas no papel, para que possamos 

efetivamente tomar as medidas necessárias. 

Ontem, inclusive, o nobre Vereador Ricardo Young disse que existem acusações graves 

em relação à construtora responsável por esse projeto. Isso precisa vir à tona, não dá para 

ficarmos falando certas coisas e não efetivarmos nada concretamente. 

Agora, quero chamar a atenção para o seguinte: primeiro, eu não defendo esse projeto, 

penso que há vários problemas em relação a ele, mas é preciso colocar os pontos nos ii. Esse 

projeto não é empreendido pela Prefeitura de São Paulo, nem pelo Governo do Estado, mas por 

uma empresa privada que passou por um licenciamento no Estado e no Município e conseguiu 

um financiamento da Caixa Econômica Federal. 

Não é uma iniciativa, um projeto que tenha como promotor a Prefeitura de São Paulo. 

Isso precisa ficar claro, senão pode parecer que quem está tomando as iniciativas é a Prefeitura. 

Dentro da lógica do Programa Minha Casa Minha Vida esse projeto é empreendido por uma 

empresa privada, que licencia projetos como qualquer outra. 

Temos que ver se existe irregularidade no licenciamento, por que foi licenciada com 

irregularidades, seja no Município seja no Estado; verificar se ela está cumprindo efetivamente 
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os critérios ambientais que são previstos na Lei de Proteção dos Mananciais e na Lei de Uso e 

Ocupação do Solo do Município. 

Em relação a essas questões, que são muito graves, de ameaça de morte, de 

irregularidade na maneira como essa construtora atua, precisamos ter essas questões 

identificadas, as pessoas identificadas, e poder ir para a frente, porque acredito que não 

podemos deixar essa coisa vaga, pois, se acontecer, eventualmente, alguma morte, alguma 

questão grave, precisamos saber quem são os responsáveis que estão fazendo essas 

denúncias, essas acusações. Isso porque não se pode também atribuir ao partido ou se atribuir 

a uma administração a ação de pessoas isoladas, sendo que o maior interessado, na verdade, 

no empreendimento, antes de tudo, é a construtora que está responsável pela obra. A Prefeitura, 

evidentemente, pode achar que é importante se produzir Habitação de Interesse Social, mas ela 

não é promotora do empreendimento e não é responsável pelas ações que estão sendo feitas 

lá. 

Agora, em relação ao problema da audiência pública, acho que houve inabilidade da 

Prefeitura, talvez falta de condução para evitar que houvesse aqueles acontecimentos, e temos 

de solicitar que uma nova audiência seja feita, de maneira correta, em que o projeto possa ser 

discutido, apresentado e, eventualmente, modificado, para poder atender as questões que temos 

levantado durante esse período todo. 

 

O SR. NATALINI (PV) - (Pela ordem) - Só para esclarecer o nobre Vereador Nabil, o Sr. 

Prefeito recebeu, poucas horas atrás, um ofício assinado pelos nobres Vereadores Young, 

Toninho Vespoli e por mim, com um detalhamento. O Sr. Governador vai receber um ofício 

semelhante. Falei agora com o Sr. Secretário de Segurança que está deixando o cargo, mas 

S.Exa. já encaminhou junto à equipe, à Polícia Militar... 
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O SR. PRESIDENTE (Claudinho de Souza – PSDB) – O.k., nobre Vereador. 

 

O SR. NATALINI (PV) - (Pela ordem) - Estou explicando, Sr. Presidente, houve esse 

questionamento. Está tudo documentado, está tudo escrito, há filme. Se o nobre Vereador Nabil 

Bonduki quiser conhecer o que aconteceu lá, terei o maior prazer em mostrar a S.Exa. 

 

O SR. PRESIDENTE (Claudinho de Souza – PSDB) - Nobre Vereador Natalini, depois, 

o nobre Vereador Ricardo Young complementa, não é? 

 

O SR. RICARDO YOUNG (PPS) – Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE (Claudinho de Souza – PSDB) - Acho que tenho de dar a palavra, 

pela ordem, primeiro, ao nobre Vereador Police Neto. 

 

O SR. JOSÉ POLICE NETO (PSD) - (Pela ordem) - Não, Sr. Presidente. Acredito que a 

fala do nobre Vereador Ricardo Young será sobre o mesmo tema, enquanto que meu tema será 

outro: meu tema é bicicleta, hoje. 

 

O SR. RICARDO YOUNG (PPS) – (Pela ordem) – Muito obrigado, nobre Vereador Police 

e Sr. Presidente. 

Só gostaria de complementar o esclarecimento do nobre Vereador Natalini, dizendo que 

todas as Secretarias - Habitação, Verde e do Governo - foram oficiadas com uma descrição 

detalhada dos fatos; o Sr. Prefeito foi oficiado; o Sr. Governador do Estado e o Sr. Secretário de 

Segurança foram oficiados com todas as informações detalhadamente. 
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Esse argumento, nobre Vereador Nabil, de que essa não é uma obra da Prefeitura, de 

que a Prefeitura não tem responsabilidade sobre isso, precisa ser revisto porque, ontem mesmo, 

em conversas com o Sr. Prefeito, S.Exa. falou quanto é prioritário esse projeto para se atingir as 

metas de moradia na Cidade. 

Então, não há uma tentativa aqui de se politizar o tema. O que acontece é que estamos 

trabalhando isso no âmbito da Frente Parlamentar de Sustentabilidade - da qual V.Exa. inclusive 

faz parte - e não estamos trabalhando essa questão sob o ponto de vista partidário. Estamos 

trabalhando essa questão sob o ponto de vista dos direitos humanos, como também sob o ponto 

de vista da defesa de uma área de mananciais extremamente importante para a Cidade, e 

estamos pedindo que haja absoluta lisura no processo. 

 

- Aplausos na galeria. 

 

O SR. RICARDO YOUNG (PPS) – (Pela ordem) - Porque, em reunião com o Sr. 

Procurador Rochel, S.Exa. já havia mostrado que há irregularidades no processo de 

licenciamento municipal. Houve o licenciamento estadual, mas o municipal ainda está 

incompleto. 

Assim, nosso apelo ao PT e a V.Exa. mais especificamente - que é o Relator do Plano 

Diretor e é também membro da Frente Parlamentar de Sustentabilidade - é de que V.Exas. criem 

condições para que possamos não só fazer a audiência pública, mas avançar nos diálogos e 

conseguirmos fazer daquele projeto um projeto muito melhor, um projeto sustentável, um projeto 

que não só atinja os objetivos da moradia, mas também da sustentabilidade e também da 

preservação definitiva desses mananciais. 

Obrigado. 
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- Aplausos na galeria. 

 

O SR. NABIL BONDUKI (PT) – (Pela ordem) - Só para não deixar de comentar, estou 

totalmente de acordo com V.Exa. Acho que o projeto precisa ser revisto, acho que há muito a 

melhorar. Acho que tem de ser rediscutido inclusive o processo, que foi inconveniente, porque 

foi feito sem o devido diálogo. Temos também de deixar claro que o parque tem de ser 

implantado, e o parque pode ser implantado, independentemente do projeto, pelo menos 550 mil 

metros, no mínimo, do parque pode ser implantado. As nascentes podem ser preservadas. Os 

fundos de vale podem ser preservados. Então, temos muito a avançar nesse projeto. 

 

O SR. PRESIDENTE (Claudinho de Souza – PSDB) – Conclua, por favor, nobre 

Vereador. 

 

O SR. NABIL BONDUKI (PT) – (Pela ordem) - Eu gostaria que V.Exa. encaminhasse não 

só para mim, mas para a Câmara Municipal toda as mesmas informações, inclusive em relação 

aos nomes das pessoas, para que o nobre Vereador Alfredinho, como líder do PT, possa verificar 

se existe algum membro do Partido que esteja envolvido nesse tipo de ação criminosa, que é 

inadmissível que possa existir no âmbito do Partido. 

Obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE – Tem a palavra, pela ordem, o nobre Vereador Alfredinho. 

 

O SR. ALFREDINHO (PT) – (Pela ordem) – Sr. Presidente, ontem até falei um pouco 

sobre esse tema. Considerei importante agora que o nobre Vereador Ricardo Young começou a 

falar mais no sentido de debater o projeto, que é o que precisa ser feito. Violência nós 
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condenamos – dos dois lados. Não podemos aceitar a violência, de nenhum lado. Mas também 

não podemos deixar de dizer que a moradia é um problema muito sério na cidade de São Paulo 

e precisamos debater o projeto. Precisamos conhecer o projeto.  

Até sugeri ao nobre Vereador Andrea Matarazzo, que preside a Comissão de Política 

Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, que fizesse uma audiência pública nesta Casa para 

debater esse projeto. É preciso haver mais outras audiências públicas, lá ou aqui, para podermos 

debater o projeto. Porque, pelas informações de que disponho, o projeto leva em consideração 

preocupações ambientais, sendo até um pouco parecido com a Nova Palestina, projeto polêmico 

que discutimos aqui. A Nova Palestina é um projeto sustentável em nível ambiental. Parece-me 

que esse é um pouco parecido.  

Não conheço esse projeto. Por isso, gostaria de vê-lo debatido em audiências públicas, 

até para conhecê-lo melhor.  

Porque, às vezes, exagera-se em determinadas questões. Dizer que aquilo é um parque, 

discordo. Nunca foi um parque. A área onde está prevista a construção de moradias é um 

descampado. A parte que é verde continuará verde, dentro do projeto da construção do parque. 

Ele também prevê a preservação das nascentes. 

Em vez de ficarmos aqui politizando, vamos discutir o projeto tecnicamente. Dizem: “Ah, 

porque lá tem a Estrada do Alvarenga, que já não suporta o fluxo”. Boa parte das pessoas 

envolvidas nesse projeto já moram lá. A Estrada do Alvarenga merece uma duplicação, 

independentemente da quantidade de famílias que passarão a morar lá; hoje ela já não aguenta 

mais a quantidade de veículos. Temos de brigar para que lá haja possibilidade de transitar em 

boas condições e melhorar o transporte naquela região. 

Sr. Presidente, requeiro uma verificação de presença. 

 

O SR. PRESIDENTE (Claudinho de Souza – PSDB) – É regimental o pedido de V.Exa. 
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Peço aos Srs. Vereadores que registrem suas presenças. 

 

- Inicia-se a verificação. Manifestação fora do microfone. 

 

O SR. ALFREDINHO (PT) – (Pela ordem) – Não estou presidindo a sessão. Retiro o meu 

pedido para que V.Exa. possa falar. Mas quero deixar claro que pedirei a verificação de presença 

depois de sua fala. 

 

O SR. PRESIDENTE (Claudinho de Souza – PSDB) – Nobre Vereador Alfredinho, 

V.Exa. mantém o pedido ou retira? 

 

O SR. ALFREDINHO (PT) – (Pela ordem) – Sr. Presidente, retiro o meu pedido para que 

o nobre Vereador possa falar. Mas depois apresentarei novamente. 

 

O SR. PRESIDENTE (Claudinho de Souza – PSDB) – Certo. Então, tem a palavra, pela 

ordem, o nobre Vereador Goulart. 

 

O SR. GOULART (PSD) – (Pela ordem) – Sr. Presidente, nobres Sras. e Srs. Vereadores, 

eu faltei no dia de ontem, pois estava em Brasília. Pedi a palavra apenas para falar a respeito da 

falta de responsabilidade das companhias aéreas que operam aqui em nosso querido Brasil. 

Hoje eu tinha um voo de Brasília para São Paulo às 8h00, mas o primeiro voo que chegou 

foi às 13h00. Entrei no avião às 13h15, e o piloto informou que a descarga e carga das bagagens 

iria demorar em razão de a empresa que presta esse serviço ter poucos funcionários. A demora 

foi de duas horas e 10 minutos. Ficamos dentro do avião, num calor danado. Ninguém poderia 

sair, mas teve um momento em que um grupo de passageiros saiu do avião para comer algo. 
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Entretanto, quando chegou a ordem de decolagem, o piloto simplesmente fechou a porta do 

avião e veio embora. Com isso, uma filha com neto ficaram em Brasília, enquanto a mãe, que 

não saiu do avião, veio só para São Paulo, numa demonstração sem tamanho de falta de respeito 

ao usuário.  

Essa demora, de duas horas e 10 minutos, foi ainda pior para quem tem pânico de avião, 

como eu e tantos outros seres humanos. Por que não deixar, num caso como esse, os 

passageiros no terminal, fora do avião? Então, esse é um País de faz de conta; onde estão as 

responsabilidades?  

Esse transtorno foi por causa de uma forte tempestade. Hoje nada funcionava. Não 

funcionava internet no aeroporto nem telefone no Congresso. A empresa é a Gol, mas todas as 

outras estavam tendo uma série de problemas. Nesse mesmo avião viajaram também Alda 

Marco Antônio e vários outros amigos, pois fomos a Brasília participar de importante reunião em 

que elegemos o Líder da nossa Bancada, o ex-Governador do Distrito Federal, Rogério Rosso. 

Queremos servir o País, mas acho que vou de carro para lá. 

 

O SR. ALFREDINHO (PT) – (Pela ordem) – Sr. Presidente, mantenho o pedido de 

verificação de presença que fiz há pouco. 

 

O SR. PRESIDENTE (Claudinho de Souza – PSDB) – É regimental. Peço aos Srs. 

Vereadores que registrem suas presenças no painel eletrônico. 

 

– É iniciada a verificação de presença.  

 

- O Sr. Eduardo Tuma registra presença no microfone de apartes.  

 



 SECRETARIA DE REGISTRO PARLAMENTAR E REVISÃO – SGP.4 

EQUIPE DE TAQUIGRAFIA E REVISÃO – SGP.41 

N O T A S  T A Q U I G R Á F I C A S   

   181 ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA  DATA:17/12/2014 

FOLH A :  55  

 

 

Mod.1[Taquigrafia] 

 

– Concluída a verificação, sob a presidência do Sr. Claudinho de Souza, constata-se a 

presença dos Srs. 
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O SR. PRESIDENTE (Claudinho de Souza – PSDB) – Antes do encerramento, quero 

agradecer ao Corpo de Bombeiros, essa corporação tão reconhecida pela Cidade, pelo Estado, 

que trouxe calendários de 2015. Fica o nosso agradecimento ao Corpo de Bombeiros. 

Não há quórum para o prosseguimento da sessão. 

Relembro a convocação da próxima sessão ordinária para amanhã, e quatro sessões 

extraordinárias logo após a ordinária; e três sessões extraordinárias aos cinco minutos de sexta-

feira, 19 de dezembro de 2014, todas com a Ordem do Dia a ser publicada. 

Desconvoco as demais sessões extraordinárias convocadas para hoje e as sessões 

extraordinárias convocadas para os cinco minutos de amanhã, 18 de dezembro de 2014. 

Estão encerrados os nossos trabalhos. 

 


