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Deputado João Caramez  coordena
 reunião  da frente que decidiu pela mobilizaçao

 

AFrente Parlamentar 
contra a CPMF se reuniu 
na Assembléia Legislativa 

a fim de discutir estratégias de 
mobilização de pessoas contra a 
cobrança da CPMF. Após 
avaliação das propostas, o 
coordenador da frente, deputado 
João Caramez, descartou aquela 
que convidava o público a doar 
sangue, porque apesar de boa, a 
idéia vai de encontro a fatores 
éticos e sua viabilização 
enfrentaria dificuldades técnicas. 
Com relação à idéia de convidar as 
torcidas organizadas para apoiar a 
frente, Caramez acredita que uma 
reunião com essas torcidas 
poderia dar maior visibilidade ao 
movimento, principalmente nos 
estádios de futebol. Mas a frente 
priorizou como atividade mais 
importante, de maior apelo e que 

não envolve custos, a mobilização 
de rua, que acontecerá em 31/8, 
no centro de São Paulo. 
Visão das entidades

As entidades que apóiam o 
movimento, por sua vez, estão 
colocando em prática algumas 
idéias. A Fiesp, por exemplo, 
pretende colocar em frente ao seu 
prédio, na avenida Paulista, um 
painel que indicará quais os 
deputados que são contra ou a 
favor da cobrança da contribuição. 
A Fiesp pretende ainda requerer 
quatro audiências públicas em 
Brasília nos seguintes dias: 28/8, 
com Guido Mantega, Paulo Skaff, 
Antônio Carlos Amaral Rodrigues 
e Everardo Maciel; 4/9, com 
Paulo Bernardo, Denis Rosenfeld, 
Roque Belisário e Marcos Cintra; 
11/9, com Jorge Rachid, 
Mangabeira Unger, Paulo Rabello 

de Castro e Abram Szajman; 18/9, 
com Patrus Ananias e Alencar 
Burti.Também o Sindicato das 
Empresas de Serviços Contábeis 
(Sescon), a exemplo do que fará a 
Fiesp, pretende colocar no site 
www.forumdoempreendedor.org.br 
informações sobre quais 
parlamentares são a favor ou contra 
a CPMF.

Foram ainda sugeridas novas 
medidas para popularizar o 
movimento e conscientizar a 
população sobre os efeitos da 
CPMF no bolso do contribuinte, 
como anúncios em jornais do 
interior ou a instalação de barracas 
em rodoviárias para colherem 
assinaturas dos que concordam 
com o movimento, como já 
acontece em Presidente Prudente e 
Votuporanga, conforme relatou o 
representante da Fiesp.

Frente Parlamentar contra a CPMF
marca ato público no Pátio do Colégio
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Bruno Covas quer parceria com Cepam
para audiências públicas

Idéia é debater o orçamento de 2008

om o objetivo de 
estabelecer parceria para a C

realização das audiências 
públicas nas regiões 
administrativas do Estado, para 
a discussão do Orçamento 
estadual de 2008, que têm 
início no mês de outubro, o 
deputado Bruno Covas 
(PSDB), presidente da 
Comissão de Finanças e 
Orçamento da Assembléia 
Legislativa, se reuniu com 
Felipe Soutello, presidente da 
Fundação Prefeito Faria Lima 
– Centro de Estudos e 
Pesquisas de Administração 
Municipal (Cepam).

Durante as audiências 
públicas, que têm início no 
mês de outubro, os municípios 
poderão apresentar suas 
propostas de emendas ao 
Orçamento, através dos 
deputados. A participação do 
Cepam prevê a elaboração de 
metodologia para a instalação 
das audiências. Segundo 
Bruno Covas, “o resultado 
desses estudos será 
posteriormente discutido com 
os membros da Comissão de 
Finanças e Orçamento”.

Antônio Denardi, diretor do 
Departamento de 
Comunicação da Assembléia, 
falou sobre a cobertura que a 
TV Alesp fará das audiências 
públicas. Além de apresentar 
chamadas sobre as regiões 
administrativas, durante a 
programação, mostrando os 

projetos e demandas locais, a 
TV vai exibir flashes com o 
perfil das cidades.

Felipe Soutello também 
falou sobre as ações do 
Cepam, órgão vinculado à 
Secretaria de Economia e 
Planejamento do Estado de 
São Paulo, que atende e 
orienta os responsáveis pela 
administração de um 
município. Além do trabalho 
que desenvolve com foco no 
meio ambiente, como a 
realização de cursos de gestão 
ambiental, afirmou ele, o 
Cepam tem importante 
atuação na orientação aos 
municípios, por meio de 
cartilhas, para que 
desenvolvam seus próprios 
códigos tributários. 

Deputado Bruno Covas e o assessor Ricardo Torres, em visita a Felipe Soutello, do Cepam
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Expediente

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
Colaborador: Eduardo Quadros

Maria Lúcia Amary participa de programa
sobre alimentação infantil

“Alimentação Infantil 
Saudável” sob a ótica de A

três mulheres. O tema, 
proposto pelo programa 
“Saúde e Vida”, da TV 
Assembléia, foi discutido pela 
deputada Maria Lúcia Amary, 
líder da bancada do PSDB, 
pela nutricionista Cátia 
Camargo e pela 
endocrinologista Ângela 
Spínola. As convidadas falaram 
da preocupação com vários 
fatores que envolvem a 
alimentação das crianças: 
variedade de nutrientes, 
horários de refeições e hábitos 
familiares. 

A deputada Maria Lúcia 
Amary, que faz parte do 
Conselho Estadual de 
Alimentação Escolar, reforçou a 
preocupação com problemas de 
saúde, como obesidade, diabetes 
e desnutrição. Maria Lúcia 
também lembrou que hoje 

muitas escolas terceirizam o 
fornecimento da merenda, que 
para as crianças mais pobres 
pode ser a única refeição do dia. 
Segundo a deputada, não 
adianta criar Projetos de Lei 
estabelecendo regras para a 
alimentação escolar saudável, se 
fora da escola, a criança 
continuar com hábitos errados. 
“Quando a criança recebe 
informação de forma coerente, 

acaba se 
transformando em 
agente 
multiplicador. Isso 
se reflete inclusive 
no futuro. Se 
cuidarmos hoje das 
crianças com 
excesso de peso, 
amanhã não 
teremos tantos 
adultos recorrendo 
ao atendimento de 
saúde com 

problemas graves”, disse.
O contato entre a deputada e 

as especialistas em alimentação 
pode render futuras ações. 
Maria Lúcia enfatizou que, 
quando se refere à saúde, é 
fundamental que o parlamentar  
consulte pessoas que tenham 
conhecimento técnico na área. 
Assim, fica mais fácil atender às 
necessidades da população de 
maneira mais prática e objetiva.

Maria Lúcia Amary, durante gravação do programa
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Agenda Assembléia 

 www.al.sp.gov.br

10h00 Evento: O Presidente recebe o Exmo. Sr. Huang Huahua, Governador de Guangdong da 
República Popular da China e Comitiva 
Local: Salão Nobre 

 14h00 Evento: O deputado Waldir Agnello, 1.º Vice-Presidente, recebe a Exma. Sra. Governadora 
Akiko Dohmoto e o Exmo. Sr. Naotoshi Takubo, Presidente da Assembléia Legislativa da Província de 
Chiba no Japão 
Local: Salão Nobre
  
14h30 Evento: Reunião ordinária da Comissão de Saúde e Higiene para deliberação de pauta com 11 itens  
Local: Plenário José Bonifácio 

Evento: Reunião ordinária da Comissão de Finanças e Orçamento para deliberação de pauta com 57 itens  
Local: Plenário Tiradentes

15h00 Evento: Reunião ordinária da Comissão de Assuntos Municipais para deliberação de pauta 
com 3 itens  
Local: Auditório Teotônio Vilela

19h00 Evento: Reunião do Conselho Parlamentar pela Cultura de Paz - ConPaz  
Local: Plenário Tiradentes

20h00 Evento: Realização do Concerto Comemorativo do 5º aniversário do Museu de Arte do 
Parlamento de São Paulo com a participação da Orquestra do Conservatório Dramático e Musical de 
São Paulo  
Local: Hall Monumental 

O que acontece - 28 de agosto

Proposituras

> PL 889/07 – Otoniel Lima  – PR
Proíbe a utilização do fogo como método despalhador e 
facilitador do corte da cana-de-açúcar. 

> PL 890/07 – Otoiel Lima – PR
Proíbe o condicionamento da aceitação de cheques a tempo 
mínimo de abertura de conta corrente.
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