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A
Comissão de Finanças e 
Orçamento, presidida 
pelo deputado Bruno 

Covas, realiza audiência pública 
hoje, 29/8, as 15h00, para debater 
projeto de lei que autoriza o 
Executivo a realizar empréstimos 
com bancos nacionais e 
internacionais. A audiência terá a 
presença do secretário da 
Fazenda, Mauro Ricardo Costa, e 
do secretário de Economia  e 

Planejamento, 
Francisco Vidal Luna.

O Projeto de Lei 
777/07, de autoria 
do governador, 
autoriza o Poder 
Executivo a realizar 
operações de crédito 
com instituições 
internacionais, 
organismos 
multilaterais e 
bilaterais de crédito e 

bancos privados internacionais, 
bem como com o Banco 
Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES).

A finalidade do projeto, 
segundo consta na mensagem do 
governador, é promover o 
desenvolvimento das ações de 
governo nas áreas de saneamento 
e energia, transportes, agricultura 
e abastecimento, meio ambiente e 
administração penitenciária. 
Também deve ser implementado 

Audiência pública com os secretários
de Planejamento e da Fazenda

Francisco Vidal Luna, secretário de Economia e Planejamento

Mauro Ricardo Costa, secretário da Fazenda

no âmbito da Secretaria da 
Fazenda o Sistema Público de 
Escrituração Digital (SPED), 
mediante operações de crédito 
que podem chegar a 1,7 bilhões de 
dólares quanto a instituições 
financeiras internacionais, e a R$ 
1,8 bilhão com o BNDES. O 
projeto tramita na Assembléia em 
caráter de urgência.

A proposta de emenda à 
Constituição do Estado de 
São Paulo, de autoria do 
deputado Fernando Capez e 
outros, altera dispositivo da 
Constituição Estadual, para 
incluir a Ação Declaratória de 
Constitucionalidade no rol de 
competência do Tribunal de 
Justiça do Estado. A Ação 

Emenda cria Ação Declaratória de Constitucionalidade

Declaratória de 
Constitucionalidade foi 
introduzida pela Emenda 
número 3/93 na Constituição 
Federal de 1988, para controlar a 
constitucionalidade de ações e 
garantir a segurança jurídica. 
Para Capez, esse instrumento de 
controle concentrado é muito 
mais célere, pois permite a rápida 

solução sobre a controvérsia 
da constitucionalidade de 
uma norma, portanto esse 
mesmo entendimento deve ser 
aplicado no âmbito da 
Constituição do Estado de 
São Paulo, no que concerne 
às normas estaduais e 
municipais contestadas em 
face dessa Constituição.
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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

Frente parlamentar de apoio à mineração
elabora projeto de lei para o setor

frente Parlamentar de 
Apoio à Mineração, criada A

pelo deputado João Caramez, 
elaborou minuta de projeto de 
lei que propõe a criação do 
Fundo Estadual de Mineração e 
respectivo Conselho de 
Orientação. O projeto inclui 
também proposta para se alterar 
a denominação da Secretaria de 
Saneamento e Energia para 
Secretaria de Mineração, 
Energia e Saneamento, que terá 
a missão, entre outras, de 
formular e implantar a Política 
Estadual de Mineração e de 
fomentar políticas públicas de 
ordenamento territorial e de 
logística.

“Nossa proposta contém 
sugestões para que o Estado crie 
condições para que esse 
importante setor da nossa 
economia possa trabalhar e se 
desenvolver, vencendo entraves 

históricos ao seu 
desenvolvimento”,explica 
Caramez. 

A mineração é uma atividade 
que permeia o nosso dia a dia, 
fornecendo insumos para a 
indústria, a construção civil, a 
agricultura e  é responsável por 
centenas de milhares de 
empregos. Só na área de 
revestimentos cerâmicos são 25 
mil empregos diretos e 250 mil 
indiretos.

Apesar disso, o Estado ainda 
não dispõe de uma política que 
leve em conta as necessidades de 
ocupação do solo e de preser-
vação do meio ambiente, e que  
também  considere  a 
importância da mineração como 
geradora de insumos, de 
empregos, de desenvolvimento 
da economia e, conseqüente-
mente do desenvolvimento do 
Estado e do país.

A proposta será enviada à 
Procuradoria Geral e 
posteriormente encaminhada ao 
governador José Serra.

Estamos no 
caminho certo. 
Com certeza, os 
mineradores, o 
Estado de São 

Paulo e o Brasil 
serão 

contemplados com 
o resultado desse 

trabalho

“

”
João Caramez
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Deputado Paulo Alexandre Barbosa informa que resultado de pesquisa indica
retomada no ciclo de contratações

epois de um período 
de redução no quadro 
da mão-de-obra D

portuária, iniciado a partir da 
entrada em vigência da Lei de 
Modernização dos Portos (Lei 
nº 8.630/93), que resultou na 
privatização de terminais de 
contêineres e demissões na 
Companhia Docas do Estado 
de São Paulo (Codesp), o 
Porto de Santos volta a 
registrar aquecimento no 
mercado de trabalho. Nos 
últimos cinco anos, o número 
de vagas no cais santista 
aumentou em 50,73%. O saldo 
positivo se deve 
principalmente às 
contratações feitas por 
terminais privados, que 
sucessivamente batem 
recordes de produtividade. No 
total, já são 23.328 postos 
relacionados com as operações 
do complexo marítimo.

A informação faz parte da 
pesquisa "O Mercado de 
Trabalho no Porto de Santos", 
do projeto Porto Universidade, 
desenvolvido pelo Instituto de 
Pesquisas Acadêmicas e 
Consultoria Técnico-
Operacional (Impacto) em 
parceria com a Comissão de 
Universidades do Litoral 
Paulista. Até o final do ano, 
mais três levantamentos serão 
realizados. A execução dos 
trabalhos é de 
responsabilidade do Instituto 
de Pesquisas A Tribuna (Ipat), 

com patrocínio das empresas 
Libra Terminais, Santos 
Brasil, Tecondi e Grupo 
Rodrimar. 

Para o presidente do 
Impacto, Paulo Alexandre 
Barbosa, o resultado do estudo 
reflete as mudanças estruturais 
introduzidas no sistema 
portuário nacional no início da 
década de 90. "Os números 
mostram uma retomada no 
ciclo de contratações, 
especialmente em profissões 
que exigem melhor formação 
técnica. Cada vez mais, a 
operação portuária dependerá 
de mão-de-obra qualificada. O 
problema é que existe um 
grande déficit na formação 
profissional nessa área", 
explicou o deputado.

Barbosa cita a situação dos 
trabalhadores avulsos, 
representados por nove 
sindicatos. A capacitação é de 
responsabilidade do Ogmo 
(Órgão Gestor de Mão-de-
obra), que reconhece 
publicamente a incapacidade 
em oferecer treinamento aos 
profissionais cadastrados. 
"Faltam até equipamentos 
básicos, como os simuladores 
utilizados no treinamento de 
operações de máquinas", 
detalhou o presidente do 
Impacto, que articula a 
instalação da 1ª Escola 
Técnica do Porto, pelo Centro 
Paula Souza, fundação do 
Governo do Estado.  A 

Porto de Santos recupera mercado
de trabalho

unidade deve entrar em 
funcionamento em 2008.
Cargas – Entre todas as 
atividades típicas do setor 
portuário, a movimentação e 
armazenagem de cargas no 
porto paulista (Santos, Guarujá 
e Cubatão) foi a que mais 
gerou empregos. Nos últimos 
cinco anos, a oferta de trabalho 
nesse segmento cresceu 
75,55%. O índice é mais que o 
dobro da média dos portos 
brasileiros, que ficou 33,28%. 

Guarujá, com terminais de 
contêineres instalados na 
margem esquerda do cais, foi a 
cidade que apresentou o 
melhor desempenho, 
aumentando em 163,95% o 
estoque de empregos no porto. 
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Agenda Assembléia 

 www.al.sp.gov.br

12h00 Evento: Culto evangélico 
Local: Plenário José Bonifácio 

 14h30 Evento: Reunião ordinária da Comissão de Defesa do Meio Ambiente para deliberação de 
pauta com 5 itens 
Local: Plenário Tiradentes
  
15h00 Evento: Audiência Pública promovida pela Comissão de Finanças e Orçamento para debater o 
Projeto de Lei 777/07, de autoria do governador, que autoriza o Poder Executivo a realizar operações de 
crédito com instituições internacionais, organismos multilaterais e bilaterais de crédito e bancos privados 
internacionais, bem como com o BNDES, com a presença do  Mauro 
Ricardo Machado Costa, e do s  Francisco Vidal Luna   
Local: Plenário José Bonifácio 

Evento: Reunião Ordinária da Comissão de Agricultura e Pecuária para deliberação de pauta com 11 itens  
Local: Auditório Teotônio Vilela

Evento: Reunião ordinária da Comissão de Segurança Pública a fim de tomar depoimentos referentes 
a fatos apurados pela Corregedoria Geral Polícia Civil referente suposto envolvimento policiais civis 
com exploração jogos de azar. Convidados: delegados Polícia Dr. José Antonio Ayres de Araújo e 
Cintia Maria Quaggio  
Local: Plenário Dom Pedro I

15h30 Evento: Reunião da Comissão de Transportes e Comunicações para deliberação de pauta com 27 itens  
Local: Plenário Tiradentes 

Secretário de Estado da Fazenda, 
ecretário de Estado de Economia e Planejamento,

O que acontece - 29 de agosto

Proposituras

> PL 891/07 –Lelis Trajano  – PSC
Dispõe sobre a manutenção de ambulância 
nas empresas privadas 

> PL 892/07 – Jorge Caruso – PMDB
Declara de utilidade pública a entidade 
Nosso Lar São Vicente de Paulo, em 
Boituva.

> PL 893/07 – Dárcy Vera – DEM
Autoriza o Poder Executivo a instalar 
posto de atendimento do Acessa São 
Paulo, em Guaíra.
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