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Trabalhadores na Frente Contra a CPMF

Deputado João Caramez, coordenador da Frente Parlamentar

Representantes de 
vários sindicatos de 
trabalhadores 

participaram ontem, dia 11, 
da reunião da Frente 
Parlamentar Contra a CPMF e 
pela Redução da Carga 
Tributária, coordenada pelo 
deputado João Caramez.

Na abertura, Caramez 
relatou que um grupo 
representando entidades que 
apóiam a campanha contra a 
CPMF estava em Brasília 
levando para o Congresso 
um abaixo-assinado com 
mais de 1 milhão de 
assinaturas e procurando 
sensibilizar os deputados a 
votarem contra a 
prorrogação do tributo.

O parlamentar lembrou 
ainda que, no último dia 31, 
a Frente coletou mais de 5 
mil assinaturas no centro de 

São Paulo, 
“mostrando que 
o movimento 
não é da 
Avenida 
Paulista, mas de 
todas as ruas, 
avenidas e vielas 
do Brasil 
inteiro”.

“A batalha na 
Câmara é difícil, 
pois precisamos 
de 213 votos, mas 
no Senado temos 
grande esperança 
de vitória já que são 
necessários apenas 33 votos 
para que a nossa proposta saia 
vitoriosa. Como o PSDB 
fechou questão contra a 
prorrogação, há grande 
possibilidade de derrotarmos a 
proposta que pretende mais 
quatro anos desse tributo 
injusto”, explicou Caramez.

O representante do 
Sindicato das 
Empresas de Serviços 
Contábeis (Sescom) 
convidou todos a 
participarem de Ato 
Público Contra a 
CPMF, programado 
para hoje, na sede da 
entidade, Avenida 
Tiradentes, 960. E o 
presidente do Sindficot 
(Sindicato dos Fiscais 

Sindicatos participam de reunião coordenada pelo deputado João Caramez;
Câmara dos deputados recebe abaixo-assinado com mais de 1 milhão de assinaturas
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dos Transportes Rodoviários 
do Estado de São Paulo) 
informou que a categoria tem 
reunião marcada também para 
esta quarta-feira para decidir 
uma série de ações pelo fim do 
tributo.

Além do Sescom e do 
Sindficot, participaram da 
reunião representantes dos 
Sindicatos do Transporte 
Intermunicipal, dos 
Condutores em Transportes 
Rodoviários de Cargas 
Próprias, dos Trabalhadores 
em Transportes Rodoviários, 
dos Motoboys, da Associação 
Brasileira de Professores 
Universitários e do  Sistema 
Médico Sindical (Simes).

Imagem no site UOL sobre entrega de 1 milhão de assinaturas
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Informativo da Liderança do PSDB 
do Estado de São Paulo
Tel: 3886.6653 / 3886.6479 – e-mail: imprensa-psdb@al.sp.gov.br

na Assembléia Legislativa
 

Líder: deputada Maria Lúcia Amary
Assessoria de Imprensa: Sílvio de Albuquerque
Conteúdo: Suzana de Castro Campos

Reunião com representantes de entidades
discute interesses dos policiais militares

O presidente da Comissão 
de Constituição e Justiça 

da Assembléia Legislativa, 
deputado Fernando Capez, 
recebeu em seu gabinete Hélio 
César da Silva e Wilson de 
Moraes, presidentes das 
Associações dos Subtenentes e 
Sargentos e dos Cabos e 
Soldados da Polícia Militar, 
respectivamente. 

Foram discutidas questões 
referentes ao Projeto de Lei 
Complementar 49/2007, que 
institui a Gratificação por 
Acúmulo de Titularidade 
(GAT) para os Delegados de 
Polícia e faz alterações nas 
Leis Complementares 
689/1992, 696/1992 e 
975/2005. 

Na reunião, também tratou-
se do PLC 57/2007, que 
dispõe sobre a absorção da 
Gratificação por Atividade de 

Polícia 
(GAP) nos 
vencimentos 
e proventos 
dos 
integrantes 
das polícias 
Civil e 
Militar, bem 
como nas 
pensões de 
seus 
beneficiários, 
para o qual 
Hélio César 
e Wilson 
Moraes 
pediram o maior empenho por 
parte do parlamentar. 

Capez declarou aos 
representantes das 
associações que fará de tudo 
para melhorar as condições 
de trabalho dos policiais. 
Porém, destacou que há 
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limites impostos pela 
Constituição do Estado, 
como, por exemplo, a 
vedação de acolhimento de 
emendas parlamentares que 
prevejam aumento de 
despesas em projetos de 
iniciativa do governador.

Deputado Fernando Capez (ao centro) com representantes dos militares
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O deputado Paulo 
Alexandre Barbosa 

apresentou emenda ao projeto 
de lei complementar nº 
59/2007, do governador José 
Serra, para estender a todos os 
servidores estaduais da 
Educação o direito de receber 
em dinheiro uma parcela de 30 
dias da licença-prêmio. 

De acordo com o texto original 
do projeto, em tramitação nas 
comissões da Assembléia 
Legislativa, a pecúnia só está 
assegurada aos servidores dos 
quadros do Magistério e de Apoio 
Escolar. O benefício faz parte do 
Plano de Educação elaborado 
pelo Governo do Estado para 
valorização dos funcionários da 
rede estadual. 

Se a emenda de Paulo 
Alexandre for aprovada, serão 
contemplados aproximadamente 

6.400 funcionários públicos que 
compõem o Quadro da 
Secretaria da Educação (QSE). 
Esses servidores estão 
distribuídos nas seguintes 
funções: auxiliar de serviço, 
agente administrativo, oficial 
administrativo, assistente 
administrativo de Ensino, 
assistente técnico de Ensino, 
chefe de seção, encarregado de 
setor, vigia e motorista. 

"Foi uma iniciativa louvável da 
Secretaria de Estado de Educação, 
mas faltou a inclusão desses 
servidores no texto do projeto de 
lei. Tenho a absoluta certeza que a 
emenda será acatada pelos 
deputados e referendada pelo 
governador quando for sancionada 
a lei", afirmou Paulo Alexandre. 

Ex-secretário adjunto de 

Deputado pede ampliação do direito à 
pecúnica a todos os servidores da Educação

Estado da Educação, o deputado 
tucano defende a aprovação de 
uma política de valorização dos 
educadores a partir da garantia 
de uma melhor remuneração 
paga aos servidores. 

"A qualidade do ensino passa 
obrigatoriamente por um 
funcionalismo motivado e 
comprometido. Isso será alcançado 
mediante salários dignos e boas 
condições de trabalho. Fico feliz 
com os esforços da Secretaria de 
Educação para atingir esse 
objetivo", avaliou o deputado. 

O Plano de Valorização inclui 
ainda incorporação de 
gratificações, antecipação do 
bônus e criação de cargos. 
Também está previsto o 
acréscimo de até 17,5% na 
remuneração dos educadores.
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Paulo Alexandre Barbosa, na Escola Margarida Pinho Rodrigues, em São Vicente



Proposituras

>

>

 PL 995/07  – Fernando Capez - PSDB
Declara de utilidade pública a Associação de Amor à Criança 
Arcanjo Rafael.

 PL 996/07  – Célia Leão - PSDB
Autoriza o Poder Executivo a instalar posto de atendimento 
do Acessa São Paulo, em Valinhos.

> PL 997/07  – Célia Leão - PSDB
Autoriza o Poder Executivo a instalar posto de atendimento 
do Acessa São Paulo, em Vinhedo.

 PL 998/07  – Fernando Capez - PSDB
Promove, “pos-mortem” a tenente-coronel PM, o capitão 
PM Alberto Mendes Júnior.

>
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10h00 Evento: O Presidente recebe a visita de Maria Helena Guimarães Castro, secretária de Estado da Educação 
Local: Gabinete da Presidência

12h00 Evento: Culto Evangélico 
Local: Plenário José Bonifácio

14h30 Evento: O Presidente recebe a visita de Lair Alberto Soares Krähenbühl, secretário de Estado 
da Habitação  
Local: Gabinete da Presidência   

15h00 Evento: Audiência Pública da Comissão de Finanças e Orçamento contando com a presença de Lair 
Alberto Soares Krähenbühl, secretário de Estado da Habitação, convidado para prestar esclarecimentos 
sobre questões pertinentes àquela Secretaria, conforme requerimento aprovado no último dia 14 de agosto  
Local: Auditório Teotônio Vilela

Evento: Reunião Extraordinária da Comissão de Cultura, Ciência e Tecnologia para a qual foi convidado o 
secretário de Estado da Cultura,  João Sayad, com o objetivo de discutir o Projeto de lei Complementar nº26/2006  
Local: Plenário Tiradentes

14h00 Evento: Reunião Ordinária da Comissão de Serviços e Obras Públicas. Objeto: deliberação de 
pauta com 14 itens   
Local: Plenário Dom Pedro I

Evento: Reunião Ordinária da Comissão de Constituição e Justiça. Objeto: deliberação de pauta com 63 itens  
Local: Plenário Dom Pedro I

Evento: Reunião Ordinária da Comissão de Segurança Pública. Objeto: deliberação de pauta com 16 itens  
Local: Plenário José Bonifácio

15h30 Evento: Reunião Ordinária da Comissão de Tranportes e Comunicações. Objeto: deliberação 
de pauta com 31 itens
Local: Auditório Franco Montoro

O que acontece - 12 de setembro
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