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agora, questão de dois ou três anos, com a Súmula 55 do Supre-
mo Tribunal, nós perdemos esse benefício. Mas a Aspal continua 
na luta com o Gaspar à frente, tentando devolver esse benefício 
aos aposentados e, se Deus quiser, nós vamos estar juntos 
e vamos restituir isso aos aposentados, porque a Súmula 55 
equivocadamente, erroneamente, comparou o vale-alimentação 
com vale-refeição, que são vales de naturezas distintas, nessa 
condição errônea acabamos perdendo esse benefício.

E no resto do funcionalismo a Aspal está presente tam-
bém, sempre defendendo, e agora na reforma da Previdência, 
primeiro com a 287 e agora contra a PEC 6, que tira direito dos 
trabalhadores, que acaba com a Previdência Social no Brasil, 
transforma a nossa Previdência em uma previdência privada. E 
se é para ter uma previdência privada, não precisa, a gente vai 
no banco, cada trabalhador vai no banco que tem conta, e faz 
uma previdência, não precisa de nenhuma norma do Governo. 
Quer derrubar as pensões, quer tirar o direito das pensões. 
Então muda as regras que foram conquistadas com muita difi-
culdade, que estão firmes na nossa legislação.

Então a Aspal está sempre presente em todas as lutas e, 
apesar de ela não ser – nós temos grandes entidades no funcio-
nalismo com milhares de associados –, a Aspal como representa 
os associados, os aposentados e pensionistas da Afalesp, ela 
não é tão grande, mas ela não deixa por fazer, ela está em 
igualdade com as grandes entidades nas nossas lutas, seja aqui 
em São Paulo, seja em Brasília.

Quero terminar cumprimentando o Gaspar, dando os para-
béns a ele por todo o trabalho que ele faz, espero que continue 
com muito sucesso, que a Aspal tenha muito sucesso nas lutas. 
Parabéns, Gaspar, parabéns Aspal. Se a Aspal é grande é porque 
tem um grande presidente à frente. Muito obrigada.

A SRA. PRESIDENTE - LECI BRANDÃO - PCdoB - Com a 
palavra o Sr. José Eduardo Rangel, presidente da Fenale.

O SR. JOSÉ EDUARDO RANGEL - Bom dia a todos, é um 
prazer muito grande estar aqui representando a Fenale, a nossa 
Federação dos Servidores dos Poderes Legislativos Federal, Esta-
duais e do Distrito Federal, estando na presença de tão ilustres 
personalidades. Deputado Arnaldo Faria; Antonio Tuccilio; Gas-
par, presidente da Aspal, e outros tantos cargos que ele exerce, 
e a nossa queridíssima presidente Leci Brandão, defensora das 
grandes obras da nossa música brasileira, agradecemos todo o 
seu empenho em defesa da nossa cultura popular, presidente.

Nós estamos aqui para homenagear uma entidade que 
tem por objetivo defender os interesses dos servidores aposen-
tados da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, mas 
na verdade a Aspal ultrapassa as fronteiras do estado de São 
Paulo pela atuação constante de toda sua diretoria, que é lide-
rada pelo Gaspar, que é onipresente. Ele consegue participar de 
todos os eventos, de todas as entidades, de todos os assuntos, 
de todas as matérias, ele tem uma preocupação constante em 
defender o servidor público, seja ele em atividade ou aposen-
tado, pensionistas, ele tem essa preocupação. E a Aspal cumpre 
esse papel com muita galhardia, a importância da Aspal para a 
Fenale é transcendental, porque o Gaspar leva todos os assun-
tos que são necessários e indispensáveis a serem discutidos nas 
nossas reuniões, nos nossos encontros nacionais.

Ele sempre está atento a tudo que está acontecendo, e 
lidera muitos dos movimentos, como já foi falado aqui pela 
Rita e por outras pessoas. Eu me lembro bem quando se falava 
da PEC 555, que lutamos tanto para que houvesse a reversão 
dessa contribuição previdenciária dos aposentados, mas essa 
luta não terminou. Eu penso que no futuro nós teremos que 
voltar a isso. Este momento para nós é de muita preocupação, 
nós que temos participação nas entidades de representação das 
categorias, estamos vivendo momentos de grandes incertezas.

Primeiro porque houve um enfraquecimento muito gran-
de das estruturas de representação associativa e sindical, 
acabaram com a contribuição sindical e isso aparentemente 
seria uma grande coisa, e muitos servidores chegaram até a 
exultar porque deixariam de ter essa contribuição anual de 
um dia de trabalho, mas isso enfraqueceu absurdamente as 
entidades sérias que prestavam serviços a diversas categorias. 
Existiam serviços médicos, de dentistas e advogados, cursos 
profissionalizantes e isso tudo acabou com o enfraquecimento 
das centrais, das confederações, federações e sindicatos. Isso 
precisa ser revertido.

Uma outra ameaça que foi perpetrada e está agora em dis-
cussão – parece que será revogada –, é que as cobranças das 
mensalidades associativas passariam a ser através de boletos 
bancários, proibindo que fossem, como são hoje, através do 
desconto em folha. Então é muito importante esta solenidade 
pela comemoração dos 15 anos de fundação da Aspal, que para 
nós é um exemplo de luta, mas também é o momento de nós 
estarmos atentos a tudo o que está acontecendo, inclusive com 
essa reforma da Previdência que está tramitando no Congresso 
Nacional. Isso é uma ameaça muito grande para a supressão 
de direitos que foram conquistados a poder de muita luta dos 
trabalhadores brasileiros.

Presto a minha homenagem à Aspal, e esperamos que o 
Gaspar, nas próximas eleições que vão acontecer agora, seja 
candidato à reeleição para que ele continue desenvolvendo 
esse trabalho, evidentemente junto com toda a sua diretoria. 
Parabéns a Aspal, e nós da Fenale, em nome das suas entidades 
filiadas, gostaríamos de prestar uma singela homenagem à 
Aspal, fazendo a entrega de uma placa comemorativa ao ani-
versário da Aspal. Muito obrigado.

* * *
- É feita a homenagem.
* * *
O SR. JOSÉ EDUARDO RANGEL – “Fenale - Aspal – 15º 

aniversário da Aspal. A diretoria da Fenale – Federação Nacio-
nal dos Servidores dos Poderes Legislativos Federal, Estaduais 
e do Distrito Federal – parabeniza a Associação dos Servidores 
Aposentados e Pensionistas da Assembleia Legislativa do Esta-
do de São Paulo, a Aspal, pelos seus 15 anos de fundação. Aos 
relevantes serviços prestados aos associados e na defesa dos 
direitos dos servidores públicos. São Paulo, 5 de abril de 2019”.

A SRA. PRESIDENTE - LECI BRANDÃO - PCdoB - Após essa 
homenagem, com a palavra o Sr. Antonio Tuccilio, presidente da 
Confederação Nacional dos Servidores Públicos.

O SR. ANTONIO TUCCILIO - Bom dia a todos. Quero cumpri-
mentar a deputada Leci Brandão, a presidente deste momento, 
da nossa sessão. Cumprimentar o Gaspar Bissolotti Neto, que 
é o presidente da Aspal, meu amigo de tantos anos aqui na 
Assembleia Legislativa, como um grande batalhador. Cumpri-
mentar o nosso grande deputado, o nosso grande companheiro, 
aquele que esteve presente em todas as ocasiões, lutando a 
favor do servidor público, e ele continua lutando, e receba o 
nosso abraço carinhoso por tudo aquilo que fez em nome dos 
servidores, deputado Arnaldo Faria de Sá.

Cumprimentar meu amigo Rangel, presidente da Fenale, 
que contribui muito com todos os nossos trabalhos e com 
a defesa do servidor público do Brasil. Quero cumprimentar 
todas as entidades aqui presentes, nossos amigos, amigos de 
sempre, amigos de luta, e a luta de muitos anos. Eu acho que 
nós da Confederação Nacional dos Servidores Públicos temos 
o orgulho e a alegria de estar aqui para homenagear o Gaspar, 
para homenagear não só o Gaspar, em nome do Gaspar, a todos 
os diretores, desde o Nélio Mazzutti, que trabalhou comigo na 
Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, e 
que até agora faz um trabalho, a Aspal, maravilhoso.

A SRA. PRESIDENTE - LECI BRANDÃO - PCdoB - Convido a 
Sra. Victorina Frugoli para fazer uma leitura do histórico da Aspal.

A SRA. VICTORINA THEREZA FRUGOLI - Fundada em 6 de 
abril 2004, tendo como primeiro presidente Nélio Mazzutti, fale-
cido em 21 de dezembro de 2011, quando exercia seu terceiro 
mandato. A Associação dos Servidores Aposentados e Pensio-
nistas da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo – Aspal 
–, tem por objetivo, conforme consta em seu estatuto, melhorar 
a qualidade de vida de seus associados, em geral, defenden-
do seus direitos, organizando o desenvolvimento de trabalho 
social, cultural, recreativo, assistencial e previdenciário junto 
aos órgãos municipais, estaduais, federais e à iniciativa privada.

A Aspal tem como prioridade defender a paridade salarial 
dos servidores aposentados e pensionistas com os servidores da 
ativa. E, atualmente, tem como suas principais lutas, juntamente 
com as demais entidades do funcionalismo, a aprovação da PEC 
555, de 2006, que elimina gradativamente a contribuição previ-
denciária dos aposentados e pensionistas e a PEC 170, de 2012, 
integralidade salarial aos aposentados por invalidez. Além de ser 
pioneira nas ações, na Justiça pela obtenção da GED – Gratifica-
ção Especial de Desempenho – aos inativos da Alesp.

Hoje, entre as principais bandeiras da Aspal, além da exten-
são da GED aos aposentados, está a revogação do ato que 
suspendeu o pagamento do auxílio-alimentação para os apo-
sentados da Alesp, por se tratar de uma decisão equivocada do 
Supremo Tribunal Federal, por intermédio da Súmula 55, que fez 
confusão entre vale-refeição – que é fornecido diariamente aos 
servidores da ativa – e o auxílio-alimentação – que se trata de 
recursos para a aquisição de produtos alimentícios para a família.

Tem participado também ativamente da luta em defesa da 
aposentadoria e contra a Proposta de Emenda Constitucional 
06, de 2019, que trata da reforma da Previdência. A Aspal, cuja 
eleição para a renovação da diretoria e conselhos para o triênio 
2019/2022 foi convocada para o dia 7 de maio, conta hoje com 
cerca de 500 associados, entre aposentados e pensionistas, e 
é presidida atualmente pelo jornalista Gaspar Bissolotti Neto, 
e tem como vice-presidente Elza Marina Erasto Bueno, como 
tesoureiro José Carlos Gonçalves, como secretário-geral João Elí-
sio Fonseca, e como 1ª secretária Victorina Thereza Frugoli. Hoje, 
e com seu estatuto atualizado, a Aspal já pode contar em seu 
quadro de associados com servidores que já estejam recebendo 
abono permanência, portanto, com direito à aposentadoria.

Tendo em vista a necessidade da união dos servidores 
públicos brasileiros, a Aspal está afiliada à Fenale – Federação 
Nacional dos Servidores dos Poderes Legislativos, Federal, 
Estaduais e do Distrito Federal –, à Fespesp – Federação das 
Entidades dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo –, 
à CCM/Iamspe – Comissão Consultiva Mista do Iamspe (Ins-
tituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual) –, 
ao Instituto Mosap – Movimento dos Servidores Aposentados 
–, à CNSP – Confederação Nacional dos Servidores Públicos –, 
à Pública – Central dos Servidores – e ao Sespesp – Sindicato 
das Entidades dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo 
Patronal –; e participa também como entidade parceira da 
Frente Parlamentar Mista em Defesa da Previdência Social e da 
Frente Paulista em Defesa da Previdência Social.

A SRA. PRESIDENTE - LECI BRANDÃO - PCdoB - Com a 
palavra o Sr. Antonio Carlos Fernandes, presidente da Conacate.

O SR. ANTONIO CARLOS FERNANDES JR. - Nobre deputa-
da, em nome da senhora, cumprimento todos os membros da 
Mesa, com parceiros de tantas jornadas, e parabéns a Aspal por 
este aniversário, por estar comemorando mais um ano de luta 
pelas estruturas estáveis do Estado.

Estamos assistindo, amigos, a um desmonte das organiza-
ções sociais, e há a necessidade urgente de nós estarmos uni-
dos, fortalecidos para oferecermos, inclusive, equilíbrio ao que 
está sendo feito, às atitudes que estamos assistindo no Brasil 
de uma maneira geral.

Então, estamos com muito orgulho de estar aqui presentes 
a este evento, a esta solenidade e trazer os cumprimentos das 
carreiras e atividades cívicas de Estado. Muito obrigado e um 
grande evento a todos.

A SRA. PRESIDENTE - LECI BRANDÃO - PCdoB - Com a 
palavra a Rita Amadio Ferraro, presidente da Pública São Paulo.

A SRA. RITA AMADIO DE BRITO FERRARO - Bom dia. Sra. 
Presidente em exercício da sessão solene, deputada Leci Bran-
dão, que sempre está ao lado das causas do funcionalismo e 
dos trabalhadores, não só em São Paulo, como no Brasil todo, 
sempre junto com a nossa luta. Obrigada, deputada. Presidente 
Gaspar Bissolotti Neto, meu amigo pessoal, e que hoje preside 
a Aspal, e que é incansável na defesa dos aposentados e dos 
servidores também. Rangel, presidente da Fenale, que veio do 
Rio de Janeiro prestigiar esse evento da Aspal e que congrega 
– a Fenale congrega todas as Assembleias Legislativas do Brasil, 
todos os servidores e assembleias.

Antonio Tuccilio, presidente da CNSP, que já foi funcionário 
da Casa, é aposentado da Casa, e que há muitos e muitos anos 
luta conosco pelo menos há 20, 25 anos – não é Tuccilio? Mais, 
está me corrigindo, é que eu não queria falar que a gente está 
há mais de 30 nessa luta, queria falar uns 25. E o deputado 
Arnaldo Faria de Sá, esse a gente não tem nem o que falar, por-
que ele, na nossa defesa, no apoio que faz a nós em Brasília, se 
não fosse o deputado, apesar de termos mais de 500 deputados 
em Brasília, infelizmente a gente tem poucos que nos defendem, 
e um que nos defende sempre ferrenhamente é o deputado 
Arnaldo Faria de Sá e com quem a gente – merece todo o nosso 
carinho, todas as nossas homenagens e que nunca vamos con-
seguir pagar tudo que devemos para ele, no que nos defendeu.

Bem, estar aqui, eu vou falar em nome do Gozze, presiden-
te José Gozze, da Pública Nacional, que hoje infelizmente não 
pôde estar presente, e também em nome da Pública São Paulo, 
da qual sou presidente. E falar no 15º aniversário da Aspal é um 
prazer, é uma satisfação enorme, é uma honra estar aqui pre-
sente, eu que vi a Aspal nascer, o embrião dela surgiu lá dentro 
da Afalesp. E pelo Gaspar, porque o Gaspar é um visionário e há 
tantos anos, há 15 anos ele já previa que nós teríamos, que os 
aposentados teriam grandes problemas no futuro.

Enquanto a gente estava mais acomodada, achando que a 
paridade estava tranquila, que a aposentadoria estava tranqui-
la, o Gaspar, na sua visão de futuro, já percebia que teríamos 
uma luta muito difícil pela frente e resolveu criar a Aspal, 
juntamente com o Nélio Mazzutti, que foi o primeiro presidente 
e está aí, 15 anos de trabalho, de muita luta, e todos sabem do 
trabalho do Gaspar. Ele diuturnamente, você acorda e a primei-
ra coisa que você tem, já tem nas redes sociais uma mensagem 
do Gaspar que te dá um clipping com as principais notícias que 
falam do funcionalismo e dos servidores em geral, dos apo-
sentados, do que mais nos interessa e que poderá nos atingir. 
E depois ele continua durante o dia todo trabalhando, dando 
mais informações, dando opiniões sobre todas essas coisas que 
estão acontecendo no nosso País e no nosso Estado.

Só para ter uma ideia de duas causas, a Vitória já fez um 
levantamento aqui do que a Aspal faz, das lutas da Aspal, mas 
eu vou citar duas para ver como a Aspal trabalha aqui dentro da 
Casa e como a Aspal trabalha fora. Aqui na Casa a Aspal foi pio-
neira junto com a Afalesp – junto com outras entidades da Casa, 
o Sindalesp também, mas principalmente com a Afalesp – na 
luta para conseguir o auxílio alimentação, que foi uma conquista 
difícil, que demorou anos para conseguirmos e que infelizmente 

5 - ANTONIO CARLOS FERNANDES
Presidente da Conacate - Confederação Nacional das 
Carreiras e Atividades Típicas de Estado, parabeniza a Aspal 
pelos seus 15 anos. Propõe a todos que se unam contra o 
desmonte das organizações sociais.
6 - RITA AMADIO DE BRITO FERRARO
Presidente da Pública São Paulo, destaca a justeza 
desta homenagem à Aspal. Tece elogios ao presidente 
da entidade, Gaspar Bissolotti Neto, e a todos os seus 
integrantes pela luta a favor da preservação dos direitos 
dos aposentados. Cita causas apoiadas pela associação.
7 - JOSÉ EDUARDO RANGEL
Presidente da Fenale - Federação Nacional dos Servidores 
dos Poderes Legislativos Federal, Estaduais e do Distrito 
Federal, enaltece a Aspal por, a seu ver, trabalhar pelas 
demandas de todos os servidores públicos. Afirma 
que o momento é de preocupação, por ter havido um 
enfraquecimento das entidades representativas dos 
trabalhadores. Presta homenagem à Aspal, com a entrega 
de uma placa comemorativa do seu 15º aniversário.
8 - ANTONIO TUCCILIO
Presidente da Confederação Nacional dos Servidores 
Públicos, ressalta a importância desta homenagem à Aspal. 
Elogia a luta da entidade pelos servidores públicos. Avalia 
que os aposentados são negligenciados pelos governantes. 
Defende o funcionalismo público. Combate a reforma da 
Previdência.
9 - IZABEL DE JESUS PINTO
Mestre de cerimônias, anuncia a entrega de uma placa 
em homenagem ao Sr. Arnaldo Faria de Sá, subprefeito do 
Jabaquara.
10 - ARNALDO FARIA DE SÁ
Subprefeito do Jabaquara, frisa a relevância do trabalho 
da Aspal e de outras associações representativas dos 
servidores públicos. Argumenta que não é a Previdência 
a responsável pelos problemas nas contas públicas, e sim 
a corrupção. Faz histórico das propostas de reforma da 
Previdência Social em governos anteriores. Afirma que é 
preciso persistir na luta pelos direitos dos trabalhadores.
11 - IZABEL DE JESUS PINTO
Mestre de cerimônias, dá conhecimento do nome de todos 
os que participam ou participaram da direção da Aspal, 
nos seus 15 anos de existência. Anuncia a entrega de 
homenagens aos artistas participantes de exposição no 
Espaço Villas Boas, nesta Casa.
12 - GASPAR BISSOLOTTI NETO
Presidente da Aspal - Associação dos Servidores 
Aposentados e Pensionistas da Assembleia Legislativa 
do Estado de São Paulo, agradece pela homenagem 
prestada à entidade nesta sessão. Comunica que deverá ser 
criada, nesta Casa, uma frente parlamentar em defesa da 
Previdência. Faz histórico dos 15 anos da Aspal. Combate 
a reforma da Previdência. Avalia que os servidores públicos 
têm sido usados como bode expiatório. Elenca demandas 
dos aposentados representados pela Aspal. Menciona lutas 
de que a associação participa.
13 - ADRIANA BORGO
Deputada estadual, presta homenagem às mulheres 
presentes nesta sessão. Agradece aos funcionários 
pela recepção que teve ao chegar a esta Casa. Opõe-se 
à reforma da Previdência. Parabeniza a Aspal pelo seu 
trabalho a favor dos servidores.
14 - PRESIDENTE LECI BRANDÃO
Expressa o seu respeito pelo funcionalismo público. 
Ressalta a importância dos servidores desta Casa para a 
realização das atividades parlamentares. Declara que o 
Brasil precisa dar atenção à sabedoria dos mais idosos 
e garantir os seus direitos. Enaltece a deputada Adriana 
Borgo. Faz agradecimentos gerais. Encerra a sessão.
* * *
- Assume a Presidência e abre a sessão a Sra. Leci Brandão.
* * *
A SRA. MESTRE DE CERIMÔNIAS - IZABEL DE JESUS PINTO 

- Senhoras e senhores, bom dia. Sejam todos bem-vindos à 
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Neste momento 
daremos início à sessão solene com a finalidade de comemorar 
o 15º Aniversário da Associação dos Aposentados e Pensionistas 
da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo – Aspal.

Comunicamos aos presentes que esta sessão solene está 
sendo transmitida ao vivo pela TV Alesp e será retransmitida 
pela TV Alesp no sábado, dia 6 de abril, às 21 horas, pela NET, 
Canal 7; TV Vivo, Canal 9 e TV Digital Canal 61.2.

Convidamos para compor a Mesa: a deputada estadual 
Leci Brandão; Gaspar Bissolotti Neto, presidente da Aspal; o 
sempre deputado federal e atual subprefeito de Jabaquara, 
Arnaldo Faria de Sá; Antonio Tuccilio, presidente da Confede-
ração Nacional dos Servidores Públicos; José Eduardo Rangel, 
presidente da Fenale – Federação Nacional dos Servidores dos 
Poderes Legislativos Federal e Estaduais e do Distrito Federal.

Com a palavra a deputada estadual Leci Brandão.
A SRA. PRESIDENTE - LECI BRANDÃO - PCdoB - Senhoras 

e senhores, bom dia. Sejam bem-vindos à Assembleia Legisla-
tiva do Estado de São Paulo. Neste momento daremos início à 
sessão solene com a finalidade de comemorar o 15º Aniversário 
da Associação dos Aposentados e Pensionistas da Assembleia 
Legislativa do Estado de São Paulo – Aspal.

Comunicamos aos presentes que esta sessão solene está 
sendo transmitida ao vivo pela TV Alesp e será transmitida pela 
TV Alesp no sábado, dia 6 de abril, às 21 horas, pela NET, Canal 
7, pela TV Vivo, Canal 9, e TV digital Canal 61.2.

Sob a proteção de Deus iniciamos os nossos trabalhos. Nos 
termos regimentais esta Presidência dispensa a leitura da Ata 
da sessão anterior.

Sras. Deputadas, Srs. Deputados, minhas senhoras e senho-
res, esta sessão solene foi convocada pelo presidente desta 
Casa, deputado Cauê Macris, atendendo à solicitação do depu-
tado Carlos Giannazi, com a finalidade de comemorar o 15º 
Aniversário da Associação dos Aposentados e Pensionistas da 
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.

A SRA. MESTRE DE CERIMÔNIAS - IZABEL DE JESUS PINTO 
- Gostaria de fazer as citações das presenças: José Francisco 
Vidoto, representando o deputado estadual Adalberto Freitas; 
Marilin dos Santos Maximiano, representando a deputada esta-
dual Adriana Borgo; Peter Tarul, representando o deputado esta-
dual Adalberto Freitas; Rita Amadio Andrade Ferraz, presidente 
da Pública São Paulo, neste ato representando o presidente da 
Pública Nacional, José Gozze; João Elísio Fonseca, presidente 
do Sindap – Sindicato dos Aposentados e Pensionistas do Poder 
Legislativo –; Sylvio Micelli, presidente da Aecoesp – Associação 
dos Escreventes Técnicos do Tribunal de Justiça do Estado de 
São Paulo –; Maria Walneide Romano, presidente da Apampesp; 
Dirce Namie Kosugi, coordenadora do Movimento Acorda Socie-
dade – MAS – no estado de São Paulo, presidente da Comissão 
de Direitos de Seguridade Social da Associação dos Advogados 
Trabalhistas de São Paulo e presidente do Instituto de Estudos 
de Seguridade Social Wladimir Novaes Martinez; Mauro Rodri-
gues Pinto, representante da Aojesp; Carlos Alberto Marinho, 
presidente da Afalesp; Antônio Carlos Fernandes Júnior, pre-
sidente da Conacate; Filipe Leonardo Carriço, presidente do 
Sindicato dos Servidores da Alesp. Com a palavra a deputada.

A SRA. PRESIDENTE - LECI BRANDÃO - PCdoB - Convido 
a todos os presentes para, em pé, ouvirmos o Hino Nacional 
Brasileiro.

* * *
- É reproduzido o Hino Nacional Brasileiro.
* * *

Membros Efetivos
Rodrigo Gambale PSL
Dr. Jorge Do Carmo PT
Marcos Zerbini PSDB
Rogério Nogueira DEM
Sebastião Santos PRB
Delegado Olim PP
Jorge Caruso MDB
Alex de Madureira PSD
Marcio Nakashima PDT
Sala das Comissões, em 15/04/2019.
Deputado Delegado Olim

 CPI - VENDA DE ANIMAIS
CONVOCAÇÃO
Convoco, nos termos regimentais, as Senhoras Deputadas e 

os Senhores Deputados abaixo relacionados, membros efetivos 
da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída com a fina-
lidade de apurar irregularidades na venda de animais por canis, 
pet shops e demais estabelecimentos clandestinos, inclusive 
por meios eletrônicos, no Estado, para a Reunião Especial de 
Eleição de Presidente e Vice-Presidente deste Órgão Técnico, 
a realizar-se dia 09/05/2019, quinta-feira, às 15:00 horas, no 
Plenário Tiradentes.

Membros Efetivos
Delegado Bruno Lima PSL
José Américo PT
Caio França PSB
Maria Lúcia Amary PSDB
Jorge Wilson Xerife do Consumidor PRB
Bruno Ganem PODE
Isa Penna PSOL
Marcio Nakashima PDT
Adriana Borgo PROS
Sala das Comissões, em 16/04/2019.
Deputada Maria Lúcia Amary
Presidente

  ATAS

COMISSÃO DE TRANSPORTES
E COMUNICAÇÕES
ATA DA REUNIÃO ESPECIAL DE ELEIÇÃO DE PRESI-

DENTE E VICE-PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TRANSPOR-
TES E COMUNICAÇÕES, PARA O PRIMEIRO BIÊNIO DA 
DÉCIMA NONA LEGISLATURA.

Aos dezessete dias do mês de abril de dois mil e dezenove, 
às quinze horas, no Auditório Teotônio Vilela da Assembleia 
Legislativa do Estado de São Paulo, realizou-se a Reunião 
Especial de Eleição de Presidente e de Vice-Presidente da 
Comissão de Transportes e Comunicações, para o Primeiro 
Biênio da Décima Nona Legislatura, convocada nos termos 
regimentais. Presentes os Deputados Rodrigo Gambale, José 
Américo, Teonílio Barba, Vinícius Camarinha, Cezar, Rogério 
Nogueira, Ricardo Madalena, Jorge Wilson Xerife do Con-
sumidor, Léo Oliveira, Fernando Cury e Campos Machado 
(membros efetivos). Ausentes a Deputada Analice Fernandes e 
o Deputado Tenente Coimbra. Havendo número regimental, sob 
a presidência do Deputado Campos Machado, deu-se início aos 
trabalhos. De imediato, o Deputado Campos Machado indagou 
os presentes se havia indicações para o cargo de presidente. 
O Deputado Rogério Nogueira indicou o nome do Deputado 
Ricardo Madalena. Sem mais indicações, em votação, o Depu-
tado Ricardo Madalena foi unanimemente eleito presidente 
do colegiado. O Deputado Campos Machado cumprimentou o 
eleito, ressaltou suas qualidades para o desempenho do cargo 
e repassou-lhe a condução dos trabalhos. O Deputado Ricardo 
Madalena agradeceu os presentes pela confiança e sublinhou 
a importância da Comissão, fórum de debates e deliberações 
acerca da infraestrutura do Estado de São Paulo, sobretudo 
quanto à questão das concessões rodoviárias e ferroviárias. Em 
seguida, o Senhor Presidente solicitou indicações para o cargo 
de vice-presidente. O Deputado Vinicius Camarinha indicou o 
nome do Deputado Rogério Nogueira. Sem mais indicações, em 
votação, o Deputado Rogério Nogueira foi unanimemente eleito 
para o cargo. Seguiram-se palavras de agradecimento do vice-
-presidente e manifestações quanto ao clima de concórdia rei-
nante no colegiado, que tem grandes responsabilidades quanto 
à infraestrutura estadual. A seguir, cumprimentaram os eleitos e 
discorreram sobre a temática tratada pela Comissão os Depu-
tados Léo Oliveira, Teonílio Barba, Jorge Wilson Xerife do Con-
sumidor, Rodrigo Gambale, Fernando Cury e Cezar. Ao final dos 
trabalhos, definiu-se que as reuniões ordinárias do colegiado 
ocorrerão às quartas-feiras, 15h00min horas. Nada mais haven-
do a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião, 
que eu Adelino Martins, Analista Legislativo, secretariei, e da 
qual lavrei a presente ata que, lida e achada conforme, foi dada 
por aprovada e segue assinada pelo Senhor Presidente e por 
mim. Os trabalhos foram gravados pelo Serviço de Audiofonia, 
e a correspondente transcrição taquigráfica, tão logo concluída, 
integrará para todos os fins esta ata. Auditório Teotônio Vilela 
da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, em dezessete 
de abril de dois mil e dezenove.

Deputado Ricardo Madalena
Presidente
Adelino Martins
Secretário

  Debates
5 DE ABRIL DE 2019
1ª SESSÃO SOLENE COMEMORAÇÃO 
DO 15º ANIVERSÁRIO DA ASPAL - 
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES, 
APOSENTADOS E PENSIONISTAS 
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DE SÃO PAULO

Presidência: LECI BRANDÃO

RESUMO

1 - LECI BRANDÃO
Assume a Presidência e abre a sessão.
2 - IZABEL DE JESUS PINTO
Mestre de cerimônias, anuncia a composição da Mesa.
3 - PRESIDENTE LECI BRANDÃO
Informa que a Presidência convocara a presente sessão 
solene, em "Comemoração do 15º Aniversário da Aspal 
- Associação dos Servidores Aposentados e Pensionistas 
da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo", por 
solicitação do deputado Carlos Giannazi. Convida o público 
a ouvir, de pé, o "Hino Nacional Brasileiro".
4 - VICTORINA THEREZA FRUGOLI
Lê histórico da Aspal.
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