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NATALIA ALVES CARDOSO GARBINI, RG nº 490543698, 
matrícula nº 29003, do cargo que vem exercendo, em comissão, 
de AUXILIAR PARLAMENTAR, do SQC-I do Quadro da Secretaria 
da Assembleia Legislativa (QSAL), com vencimento fixado no 
Anexo IX - Escala de Classes e Vencimentos - de que trata o 
artigo 68 da Resolução 776/96.

(Decisão nº5873/2019);
RENATA GARRIDO COSME VIEIRA, RG nº 329290393, 

matrícula nº 27013, do cargo que vem exercendo, em comissão, 
de ASSISTENTE PARLAMENTAR IV, do SQC-I do Quadro da 
Secretaria da Assembleia Legislativa (QSAL), com vencimento 
fixado no Anexo III, da Lei Complementar nº 1136/2011.

(Decisão nº5874/2019);
SERGIO DAVID MARTINI CAPARROZ, RG nº 12707864, 

matrícula nº 20114, do cargo que vem exercendo, em comissão, 
de ASSISTENTE PARLAMENTAR II, do SQC-I do Quadro da Secre-
taria da Assembleia Legislativa (QSAL), com vencimento fixado 
no Anexo III, da Lei Complementar nº 1136/2011.

(Decisão nº5875/2019);

NOMEANDO, nos termos do inciso I do artigo 20 da Lei 
Complementar nº 180, de 12 de maio de 1978:

ALESSANDRO APARECIDO LIMA, RG nº 40505521, para 
exercer, em comissão, o cargo de ASSISTENTE ESPECIAL PAR-
LAMENTAR, do SQC-I do Quadro da Secretaria da Assembleia 
Legislativa (QSAL), com vencimento fixado no Anexo IX - Escala 
de Classes e Vencimento - de que trata o artigo 68 da Resolu-
ção nº 776/96, em vaga decorrente da exoneração de PAULO 
FERNANDO TURCI GEREMIAS.

(Decisão nº5876/2019);
ANTONIO BRITO CARDOSO, RG nº 9167452, para exercer, 

em comissão, o cargo de ASSESSOR ESPECIAL I, do SQC-I do 
Quadro da Secretaria da Assembleia Legislativa (QSAL), com 
vencimento fixado no Anexo IX - Escala de Classes e Vencimen-
to - de que trata o artigo 68 da Resolução Nº 776/96, em vaga 
decorrente da exoneração de FRANCIS FERREIRA SANCHES, 
ficando exonerado do cargo de ASSISTENTE PARLAMENTAR II 
na data de sua posse.

(Decisão nº5877/2019);
CAIQUE NASCIMENTO PEREIRA, RG nº 37309944, para 

exercer, em comissão, o cargo de ASSISTENTE PARLAMENTAR 
V, do SQC-I do Quadro da Secretaria da Assembleia Legislativa 
(QSAL), com vencimento fixado no Anexo III, da Lei Comple-
mentar nº 1136/2011, em vaga decorrente da exoneração de 
CAROLINE DOS SANTOS BARROS, ficando exonerado do cargo 
de ASSISTENTE PARLAMENTAR IV na data de sua posse.

(Decisão nº5878/2019);
EDUARDO BEZERRA DA SILVA FILHO, RG nº 44344875, 

para exercer, em comissão, o cargo de ASSISTENTE PARLA-
MENTAR VII, do SQC-I do Quadro da Secretaria da Assembleia 
Legislativa (QSAL), com vencimento fixado no Anexo III, da Lei 
Complementar nº 1136/2011, em vaga criada pela Lei Comple-
mentar nº 1263/2015, ficando exonerado do cargo de AUXILIAR 
PARLAMENTAR na data de sua posse.

(Decisão nº5879/2019);
MARCOS EDUARDO TRIBST, RG nº 14642571-6, para exer-

cer, em comissão, o cargo de ASSISTENTE ESPECIAL PARLA-
MENTAR, do SQC-I do Quadro da Secretaria da Assembleia 
Legislativa (QSAL), com vencimento fixado no Anexo IX - Escala 
de Classes e Vencimento - de que trata o artigo 68 da Reso-
lução Nº 776/96, em vaga decorrente da exoneração de SAID 
RAFUL NETO, ficando exonerado do cargo de ASSESSOR ESPE-
CIAL PARLAMENTAR na data de sua posse.

(Decisão nº5880/2019);
MARIA CAROLINA DE CAMARGO SCHLITTLER, RG nº 

43825108-8, para exercer, em comissão, o cargo de SECRETÁ-
RIO ESPECIAL PARLAMENTAR, do SQC-I do Quadro da Secre-
taria da Assembleia Legislativa (QSAL), com vencimento fixado 
no Anexo IX - Escala de Classes e Vencimento - de que trata o 
artigo 68 da Resolução nº 776/96, em vaga decorrente da exo-
neração de CASSIO ELMO GONÇALVES GALLO.

(Decisão nº5881/2019);
ROBERTO SCHILDBERG, RG nº 304046371, para exercer, 

em comissão, o cargo de ASSISTENTE ESPECIAL PARLAMENTAR, 
do SQC-I do Quadro da Secretaria da Assembleia Legislativa 
(QSAL), com vencimento fixado no Anexo IX - Escala de Clas-
ses e Vencimento - de que trata o artigo 68 da Resolução nº 
776/96, em vaga decorrente da exoneração de NÉLIO CARLONI.

(Decisão nº5882/2019);

DECLARANDO, que na Decisão nº 5714/2019, da Mesa, 
publicada em 13/06/2019, a exoneração de MARCOS ANTONIO 
BISSOLI, RG nº 18617696X, deve ser considerada a partir de 
12/06/2019.

(Decisão nº5883/2019);

CESSANDO, Gratificação Especial de Desempenho – 
G.E.D., de que trata o Art. 3º, da Lei Complementar nº 1.011/07, 
de 15 de junho de 2007, dos funcionários abaixo-relacionados, 
na seguinte conformidade:

Mat 20338, HELENA APARECIDA RODRIGUES
(Decisão nº 5884/2019);
Mat 17368, LUIS EDUARDO LACERDA
(Decisão nº 5885/2019);
Mat 25168, MIRIAN CARLA DA SILVA OLIVEIRA
(Decisão nº 5886/2019);
Mat 4756, ANDRE LUIS MONTEIRO
(Decisão nº 5887/2019);

ATRIBUINDO, Gratificação Especial de Desempenho – 
G.E.D., de que trata o Art. 3º, da Lei Complementar nº 1.011/07, 
de 15 de junho de 2007, para os funcionários abaixo-relaciona-
dos, na seguinte conformidade:

Mat 17122, CLAUDIO APARECIDO DA SILVA, GED Nível VIII
(Decisão nº 5888/2019);
Mat 20338, HELENA APARECIDA RODRIGUES, GED Nível VII
(Decisão nº 5889/2019);
Mat 15959, EDSON LUIZ RICO, GED Nível I
(Decisão nº 5890/2019);
Mat 28556, ANDERSON ALVES SENE, GED Nível I
(Decisão nº 5891/2019);
Mat 17368, LUIS EDUARDO LACERDA, GED Nível I
(Decisão nº 5892/2019);
Mat 23285, ANA PAULA BARREIROS SILVEIRA, GED Nível X
Mat 27101, EDUARDO LEME DA SILVA, GED Nível I
Mat 28131, ZILDO SEBASTIÃO INOCENCIO JUNIOR, GED 

Nível IX
(Decisão nº 5893/2019);
Mat 4756, ANDRE LUIS MONTEIRO, GED Nível V
(Decisão nº 5894/2019);
Mat 28107, NIR MARY RAQUEL, GED Nível IX
(Decisão nº 5895/2019);
Mat 28524, FRANCISCO JARDIEL DA SILVA, GED Nível I
(Decisão nº 5896/2019);
Mat 28537, GUSTAVO RENOR DOMINGOS, GED Nível I
(Decisão nº 5897/2019);
PROCESSO RGE n° 83/2019
INTERESSADO: Administração
ASSUNTO: Contrato de adesão PRO. 00.7493 formalizado 

entre a COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO 
ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP e a TELEFÔNICA DO BRASIL 
S/A tendo por objeto para a prestação de serviços de comuni-
cação multimídia, de acesso à internet e de trânsito internet, 
englobando o gerenciamento da rede IP multisserviços e dos 
recursos agregados, sem caráter de exclusividade, bem como 
o fornecimento de informações às unidades indicadas pelos 
órgãos/entidades signatários, sob o regime de empreitada por 
preço unitário – Ajuste da velocidade de link de Internet dos 
atuais de 155Mbps para 1Gbps, cujos valores já se encontram 
previstos na tabela de serviços anexa ao referido contrato, ao 
qual a ALESP é aderente – Possibilidade jurídica.

Com a palavra a deputada Janaina.
A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - PARA COMUNICAÇÃO 

- Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu só queria noticiar que quan-
do o colega Gil contou esse caso eu confesso que duvidei. Eu 
duvidei porque houve, infelizmente, situações de crianças mor-
tas, pelas mãos dos próprios pais, em regra o pai com uma com-
panheira os últimos casos, e efetivamente os casos tomaram 
horas dos noticiários, porque é compreensível. Todos os jornais, 
telejornais, jornais impressos trataram. Eu vou, por respeito, não 
mencionar o nome das crianças, mas foram casos muito noti-
ciados. Psicólogos foram ouvidos, psiquiatras foram ouvidos, 
professores daquela criança foram ouvidos. E eu achei muito 
estranho quando o colega noticiou esse caso, porque eu não vi 
em lugar nenhum. Se o deputado Gil não tivesse me contado da 
ocorrência do caso, eu não saberia do caso, Sr. Presidente.

E por que eu estou dizendo isso? Porque é nítido que 
houve, sim, um tratamento diferenciado. É nítido que a vida 
desta criança foi considerada menos importante porque ela foi 
morta por um casal homossexual.

Então, eu reitero aqui a minha convicção pessoal de que 
pessoas não podem ser discriminadas por serem homossexuais, 
nem transsexuais. Elas não podem ser discriminadas, mas elas 
também não podem ter tratamento favorecido.

E a vida de uma criança tem que estar acima de qualquer 
ideologia. Então, muitas vezes, nós estamos aí em polos até 
afastados, não é, deputado? Muitas vezes a gente diverge. Mas, 
nesta causa, nós estamos juntos.

Nós vamos lutar pela vida, pela dignidade, pela integridade 
física, pela dignidade sexual das nossas crianças. Não existe 
criança trans, não existe criança homo, não existe, sequer, crian-
ça hétero; existe: criança. E tem que ser respeitada como tal.

É para isso que nós vamos utilizar esses quatro anos que 
Deus nos deu para resgatar as coisas como devem ser.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. GIL DINIZ - PSL - Pela ordem, presidente.
O SR. PRESIDENTE - GILMACI SANTOS - PRB - Pela ordem, 

nobre deputado.
O SR. GIL DINIZ - PSL - PARA COMUNICAÇÃO - Uma breve 

comunicação, antes de levantar a sessão.
Concordo com a deputada Janaina. Janaina, jamais vou 

chegar a este microfone, e não vai ser pagando pedágio para os 
grupos LGBT organizados, e tudo o mais. Jamais eu vou respon-
sabilizar as pessoas que tenham uma opção sexual diferente da 
minha por essa morte.

Eu culpo, sim, essa mãe e a sua companheira. Jamais vou 
fazer como deputados que vêm aqui a este microfone dizer 
que um homossexual assassinado é culpa de todas as outras 
pessoas que pensam diferente daquela pessoa. Jamais eu vou 
fazer isso.

Esse crime, essa mulher e essa companheira dela têm que 
ser julgadas, condenadas e punidas exemplarmente. Toda vida 
importa, mas as crianças? É duro. Eu, que sou pai de um meni-
no de oito anos e de um menino de dez anos, é duro, é triste, ler 
esse tipo de matéria.

E dói mais vê-la confessando sem nenhum remorso, sem 
nenhum trauma, falando naturalmente de como agiu. É muito 
triste isso, Sr. Presidente. Então, deixo aqui registrado o meu 
respeito. Tenho vários amigos homossexuais, e jamais - jamais - 
os culparia por conta dessa dupla, ali, que resolveu dar cabo da 
vida do pobre menino Juan.

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Mais uma comunica-
ção, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE - GILMACI SANTOS - PRB - Por favor.
A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - PARA COMUNICAÇÃO 

- É que o tema, realmente - eu até tenho um compromisso 
agora numa das secretarias. Inclusive, eu gostaria de aproveitar 
o ensejo para dizer, defender uma emenda que eu fiz num pro-
jeto da deputada Erica.

A deputada Erica apresentou aqui na Casa o projeto da 
transcidadania, garantindo tratamento hormonal para a comu-
nidade LGBT; na verdade, para os transsexuais, né, que eu acho 
que é o que cabe mais.

Eu fiz uma emenda a esse artigo, dizendo que para meno-
res de 18 anos, não. Por que eu decidi fazer essa emenda? 
Porque eu conheço o ímpeto de olhar uma criança que eventu-
almente brinca, um menininho, com a bonequinha da irmã, ou 
uma menininha que quer jogar futebol, e já taxar essa criança 
de trans. E começar a tratar essa criança como se trans fosse, 
sendo que criança é criança.

E existem estudos, Sr. Presidente, defendendo que quando 
essa criança chega ali nos dez, onze, anos, tem que tomar hor-
mônio bloqueador do desenvolvimento da puberdade conforme 
o sexo biológico; e, quando essa criança vira um adolescente, 
chega ali na casa dos catorze, tem que tomar hormônio para 
estimular o sexo oposto.

Então, ao ver o projeto da deputada, que não fala de crian-
ça e adolescente - quero ser justa aqui com a deputada -, mas 
fala de tratamento hormonal, eu apresentei essa emenda.

Na CCJ, o deputado Emidio, do PT, deu parecer favorável ao 
projeto da deputada Erica, mas deu parecer contrário à minha 
emenda. Então, o povo tem que saber que o deputado do PT 
quer tratar nossas crianças com hormônio, para que elas sejam 
transformadas em transsexuais quando crianças e adolescentes.

Nesta Casa, não. Nesta Casa, não. O projeto só vai para 
frente se as crianças estiverem protegidas.

O SR. GIL DINIZ - PSL - Pela ordem, presidente.
O SR. PRESIDENTE - GILMACI SANTOS - PRB - Pela ordem, 

deputado.
O SR. GIL DINIZ - PSL - Havendo acordo entre as lideranças, 

pedir o levantamento da presente sessão.
O SR. PRESIDENTE - GILMACI SANTOS - PRB - É regimental.
Sras. Deputadas, Srs. Deputados, havendo acordo de lide-

ranças, esta Presidência, antes de dar por levantados os tra-
balhos, convoca V. Exas. para a sessão ordinária de amanhã, à 
hora regimental, com a mesma Ordem do Dia de quinta-feira. 
Lembrando-os ainda da sessão solene a realizar-se hoje, às 19 
horas, com a finalidade de realizar o lançamento da Frente Par-
lamentar em Defesa dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+.

Está levantada a presente sessão.
* * *
- Levanta-se a sessão às 16 horas.
* * *

 Atos Administrativos
 DECISÕES DA MESA
DE 13/06/2019
EXONERANDO, nos termos da 1ª parte do item 2 do 

parágrafo 1º do artigo 58 da Lei Complementar nº 180, de 12 
de maio de 1978:

FRANCIS FERREIRA SANCHES, RG nº 176046446, matrícula 
nº 26164, do cargo que vem exercendo, em comissão, de ASSES-
SOR ESPECIAL I, do SQC-I do Quadro da Secretaria da Assem-
bleia Legislativa (QSAL), com vencimento fixado no Anexo IX 
- Escala de Classes e Vencimentos - de que trata o artigo 68 da 
Resolução 776/96, a partir de 13/06/2019.

(Decisão nº5871/2019);
FRANCISCO CARLOS MARTINS, RG nº 86447944, matrícula 

nº 26255, do cargo que vem exercendo, em comissão, de ASSIS-
TENTE PARLAMENTAR II, do SQC-I do Quadro da Secretaria 
da Assembleia Legislativa (QSAL), com vencimento fixado no 
Anexo III, da Lei Complementar nº 1136/2011.

(Decisão nº5872/2019);

Mulheres que chegaram na rede pública, algumas com 
indicação de cesariana por pressão alta, por compleição física, 
por idade, e foram submetidas ao protocolo do parto normal. 
Mulheres que, por força da imposição do parto normal, perde-
ram seus bebês. Homens viúvos que perderam as suas mulhe-
res, e uma infinidade de casos de crianças que ficaram com 
sequelas, a pior delas a chamada paralisia cerebral, em virtude 
da falta de oxigênio, pela insistência em um parto normal, mui-
tas vezes já sabidamente inviável.

Eu não estou fazendo um projeto de lei para as mulheres - 
e aqui não tem nenhum preconceito, é apenas uma constatação 
- que têm condições de utilizar a rede privada, que têm o seu 
convênio ou que têm dinheiro para pagar por aquele parto que 
ela escolheu. Eu também não estou fazendo o projeto de lei 
para aquelas mulheres que vão para as melhores maternidades 
fazer os seus partos naturais - e eu acho bonito - e têm uma 
equipe de médicos de plantão caso alguma coisa dê errado. 
Algumas, até helicóptero para poderem ser transferidas numa 
eventualidade.

Com isso, não estou falando para desmerecer. Estou falan-
do daquelas mulheres que pegam ônibus, vão para a mater-
nidade e gritam por horas. Casos concretos que acompanhei: 
mulheres gritando por 20 horas, implorando a cesariana. E a 
insistência no parto normal, pela obstinação do parto normal, 
porque algumas mulheres querem impor as suas convicções 
às outras, que não têm quem fale por elas. É disso que estou 
falando, Sr. Presidente.

Para quem me pressionou, durante o fim de semana, para 
eu tirar o PL: eu não tiro. Vou lutar por esse PL até o fim. A 
deputada Carla Zambelli já apresentou em Brasília, e vou ajudar 
a deputada a aprovar esse PL para o País inteiro. Porque esse PL 
vai salvar vidas.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE - GILMACI SANTOS - PRB - Obrigado, 

nobre deputada.
O SR. GIL DINIZ - PSL - Pela ordem, Sr. Presidente. Pelo Art. 

82, pela liderança do PSL.
O SR. PRESIDENTE - GILMACI SANTOS - PRB - É regimental. 

Vossa Excelência tem o tempo regimental para falar pelo Art. 
82, pela liderança do PSL.

O SR. GIL DINIZ - PSL - PELO ART. 82 - Obrigado, presidente. 
Mais uma vez aqui na tribuna. Deputada Janaina, conte com o 
nosso apoio e conte com o apoio da bancada do PSL. O meu, 
especialmente. Já dei o meu relato como pai pelo que vi numa 
maternidade pública, o Hospital Maternidade Leonor Mendes 
de Barros, quando os meus filhos foram lá nascer. Principalmen-
te o segundo, que começou, depois de 12 horas de trabalho de 
parto, a fazer cocô e a ficar bem roxinho.

Então, tenho esse relato pessoal. Mas tenho certeza de que 
não foi só na minha família. Não foi só com o meu filho. Tenho 
certeza de que milhares de outras famílias passaram por isso. 
Dei sorte, graças a Deus: o meu filho tem oito anos e o mais 
velho tem dez. Mas a gente sabe das tragédias que já acontece-
ram por aí. Então, conte com o meu apoio e conte com o apoio 
da bancada do PSL.

Presidente, não teria como deixar de falar. Está sendo 
noticiado nas redes sociais, principalmente, mas a grande mídia 
parece que quer esconder por algum motivo. Vou ler uma repor-
tagem do “Metrópoles”, Distrito Federal: “Mãe e companheira 
matam, degolam e esquartejam filho de 9 anos no DF”. E conti-
nua. Nem vou ler. Isso é uma desgraça total.

Só para resumir. Um menino de 9 anos, chamado Rhuan, filho 
de uma moça de 20 e poucos anos, que se casou com outra moça, 
fugindo do Acre, passando pelo Nordeste e depois parou no Dis-
trito Federal. Há um ano atrás, o que ela fez? Disse que o menino 
queria ser menina, e cortou o aparelho genital do menino. Cortou 
em casa. Em casa. Porque queria que ele fosse menina.

Tá bom para vocês? Horrível isso! Horrível, né? Deixem 
nossas crianças em paz, meu Deus do céu! Queria que o menino 
fosse menina. Cortou o aparelho genital do menino, na época 
com oito anos. Mas, como desgraça pouca é bobagem, agora, há 
duas semanas atrás, resolveram dar fim ao menino. Menino de 
nove anos, meu Deus. Nove anos, dormindo. Dormindo.

Quem relata isso? A filha da companheira, de oito anos, 
que viu tudo e ficou com medo de morrer também. Desculpem 
a palavra: como essa maldita matou essa criança? Desculpa, 
deputada Janaina, por falar. Mas a gente tem que falar porque 
a mídia não fala. Para falar do Moro e do Dallagnol, Jesus 
amado! Agora, para falar de uma desgraça como essa, que está 
acontecendo, não falam. Deu uma facada no peito da criança 
que estava dormindo; dormindo!

Você viu no Fantástico ontem? Duvido. Você viu no Jornal 
Nacional essa semana? Não viu. Você viu nos grandes veículos 
de Imprensa pelo Brasil? Dificilmente você viu. Continuou 
dando facadas na criança. Repito: filho dela; filho; filho. E pre-
cisavam dar cabo do corpo da criança, Gilmaci. Que fizeram? 
A mãe, a mãe! Que me perdoem as mães. Essa mulher cortou 
a cabeça da criança; ela cortou a cabeça da criança. E, junto 
com a companheira, cortaram os membros, botaram numa mala 
e foram jogar no esgoto. Um transeunte viu e denunciou. As 
reportagens que ouvi aqui dizem: “suspeitas de matar o filho...” 
ela é ré confessa; ela confessa. Joguem aí no YouTube. Ela 
confessa. Ela e a companheira dizem como que foi. E fala como 
foi. Meu Deus! A companheira dela lá diz: “nós queríamos tirar 
a pele e fritar a pele”. É uma desgraça total. Deixem as nossas 
crianças! Deixem os nossos meninos serem meninos, deixem as 
nossas meninas serem meninas!

A nossa legislação não permite pena de morte. Mas, pena 
de morte seria pouco para duas mulheres como essas.

Mas, eu tenho certeza de que lá na penitenciária as pró-
prias companheiras de cela, se é que vão ficar, porque esse 
crime cometido, nem o pior criminoso, os próprios criminosos ali 
abominam esse tipo de crime. Não vai ficar assim.

Então, nós precisamos vir aqui à tribuna, divulgar nas redes 
sociais, porque o menino Ruan, que Deus o tenha em sua glória, 
foi brutalmente assassinado por essas duas covardes, por essas 
animais que não têm amor não só pela vida de um filho, mas 
não têm apresso pela dignidade de um ser humano. Obrigado, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE - GILMACI SANTOS - PRB - Obrigado, 
deputado Gil.

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Pela ordem, Sr. Presi-
dente, para uma comunicação.

O SR. PRESIDENTE - GILMACI SANTOS - PRB - Tem V. Exas. 
o tempo regimental. Apenas para fazer um comentário a respei-
to disso também, se me permite, aqui da Presidência. Visitando 
hoje, nobre deputada Janaina, uma cidade, um vereador nos 
relatava que tiveram que intervir, nobre deputado Gil, que um 
professor de Educação Física solicitou que todas as crianças 
levassem um brinquedo para a escola. Daí os vereadores da 
cidade quiseram saber por que a solicitação desse brinquedo. 
Foram lá e descobriram que o professor disse o seguinte: 
“que as meninas estavam reclamando das atividades físicas 
que eram feitas para homens”. Então, ele queria ali trocar os 
brinquedos entre as crianças: o menino dar o brinquedo para 
a menina, e vice-versa”. Formou-se um mal-estar. “ Não, não 
tem nada a ver”. É mais ou menos nessa linha que nós estamos 
vivendo. Como diz V. Exa.: “deixem as crianças serem crianças”.

A verdade é uma só. Quem criou as condições para escân-
dalos serem apurados, quem fortaleceu a Polícia Federal, foi 
o Partido dos Trabalhadores, foram os governos Lula e Dilma. 
Ninguém é contra apurar. A gente é contra, e eu usei a tribuna 
hoje para falar sobre isso, o que aconteceu. Contra a parcialida-
de no processo, nas apurações. É isso que a gente é contra. E 
está visível, está cada dia mais claro que era uma trama que foi 
preparada pelo juiz Sérgio Moro, pelo Dallagnol, por setores do 
Ministério Público e da Polícia Federal.

Agora, nós temos um orgulho enorme do Partido dos Tra-
balhadores e dos governos Lula e Dilma. E os brasileiros sabem 
disso. Não existe momento melhor para o povo brasileiro, 
principalmente para as classes menos favorecidas deste País, do 
que os governos Lula e Dilma. Foi quando o povo tinha alegria, 
tinha felicidade. O povo tinha emprego, tinha renda. O filho do 
trabalhador começou a poder estudar, fazer faculdade, se tornar 
doutor e engenheiro. O cara começou a ter “Minha Casa Minha 
Vida”, a ter bens dentro de casa. Foi nesse período.

Se você sair daqui e for para a sua região, Sapopemba, 
zona leste, São Mateus, Vila Prudente, e perguntar para qual-
quer pessoa: Qual foi o melhor presidente do Brasil? Qual foi 
o período que você esteve mais feliz na sua vida? Você e a sua 
família?

Ela vai falar: “Foi o período do Lula”. Por isso que armaram 
tudo isso para não deixar o Lula concorrer à presidente da 
República, porque ganharia. E ganharia no primeiro turno. Por 
isso fizeram de tudo para tirá-lo da disputa. Mesmo assim, o 
Haddad quase chegou lá, quase ganhou. Se não fosse aquele 
acidente da facada, perderia - aquela tragédia, aquele acidente, 
queira usar o nome que for -, o Haddad seria o presidente da 
República.

O SR. PRESIDENTE - GILMACI SANTOS - PRB - Entrando no 
Grande Expediente, convidamos, por permuta, a nobre depu-
tada Janaina Paschoal, para fazer uso da palavra no Grande 
Expediente.

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - SEM REVISÃO DO 
ORADOR - Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os 
colegas presentes, os servidores da Casa, as pessoas que nos 
honram com suas presenças também, os que nos acompanham 
à distância.

Muito embora esse seja o assunto mais momentoso, eu 
estou muito envolvida com as discussões referentes ao PL 
435/2019, que apresentei aqui na Casa para garantir às mulhe-
res o direito de escolher a via de parto, inclusive a cesárea.

Muito embora tenha havido o final de semana, o meu final 
de semana foi bastante movimentado, porque muitas pessoas 
entraram em contato, tentando me demover da ideia de seguir 
com o meu projeto, solicitando que eu retire o meu projeto. 
Eu acho muito intrigante esse tipo de solicitação, porque as 
pessoas que não concordam com o projeto podem tentar cola-
borar com ele, com o intuito de melhorá-lo, podem votar contra 
ele, podem trabalhar e apresentar um projeto que julguem 
apropriado.

O que não me parece compreensível é que pessoas que 
não propõem nada, muito embora reconheçam que como está 
não pode ficar, queiram convencer uma colega a retirar o seu 
projeto.

Vários pleitos foram no sentido de eu acrescentar ao pro-
jeto o direito a levar consigo, ou seja, a gestante, a parturiente 
levar consigo uma doula. Doulas são profissionais que auxiliam 
no parto. Talvez, de maneira um pouco inadequada, poderíamos 
chamá-las de atuais parteiras, ou não, porque, a bem da verda-
de, a doula não participa efetivamente do ato do parto, ela fica 
ao lado, dando conforto, dando apoio moral.

Eu tenho todo respeito pelas Sras. Doulas, conheço doulas. 
Em nenhum momento no meu projeto pretendi desmerecer esse 
mesmo trabalho. Entretanto, não me parece razoável que um 
projeto de lei que visa conferir a mulheres carentes o básico em 
termos de Saúde Pública, e eu considero anestesia o básico, que 
nesse mesmo projeto eu faça uma previsão para garantir a pre-
sença da doula, porque, das duas, uma: ou nós vamos partir do 
pressuposto de que uma mulher carente vai ter dinheiro para 
contratar uma doula e levá-la consigo ou nós vamos trabalhar 
com a ideia de que o Sistema Público de Saúde, que não con-
segue garantir anestesia para as mulheres, vai pagar o trabalho 
de outra profissional.

Então, quero deixar muito claro que eu não tenho nada 
contra as doulas, nem aquelas mulheres que contratam as 
doulas para levarem essas mesmas doulas à maternidade. Mas 
o meu projeto não tem nada a ver com isso. As colegas que 
insistem em me pressionar para acrescentar as doulas no meu 
projeto talvez não tenham compreendido que eu estou falando 
do básico. Eu estou falando de mulheres que não têm o básico.

Também recebi mensagens sugerindo que o meu projeto 
enfrente, de maneira mais ampla, o problema vivenciado pelas 
mulheres carentes no nosso País. Essa sugestão era a seguinte, 
que eu acrescentasse ao meu projeto o direito à curetagem. 
Para quem não sabe direito, a curetagem é um eufemismo de 
aborto. Então, a sugestão para apoiar o meu projeto, para votar 
no meu projeto, era de que eu fizesse uma previsão do direito 
ao aborto, sendo que é sabido e consabido que eu defendo a 
legislação vigente, e, por isso, desagrado muita gente, porque 
a legislação vigente é criticada por aqueles que querem proibir 
o aborto em todas as situações, inclusive quando tem risco de 
morte para a mulher, inclusive quando a gravidez é decorrente 
de aborto, e é criticada por aqueles que querem banalizar o 
aborto.

Eu defendo a legislação vigente. Se eu defendo a legislação 
vigente, como é que eu vou fazer um projeto de lei garantindo 
a curetagem? Eu gostaria de saber como é que podem, as 
mesmas mulheres que se apegam à autonomia da mulher para 
defender o aborto, para defender que o SUS pague o aborto, 
estarem contra um projeto que dá autonomia para a mulher 
decidir se quer ter seu filho pelo parto normal ou se quer ter 
seu filho pela cesariana.

Quer dizer então que a autonomia vale para matar, mas 
não vale para escolher como nascer? Como é que podem as 
colegas estarem levantando contra o meu projeto questões 
orçamentárias, se estas mesmas colegas vêm brigando há anos 
para que o SUS pague o aborto de maneira indiscriminada, 
bastando a solicitação da mulher nos hospitais públicos, nos 
equipamentos da rede pública?

Então, alguma incoerência há, porque não se pode defen-
der a autonomia para o mais e ser contra autonomia para o 
menos. Eu já falei, inclusive publicamente, que eu estou dispos-
ta a acrescentar na placa que eu peço para colocar nas materni-
dades no PL o parto normal na frente. Ou seja, a mulher poderá 
escolher a via de parto, parto normal ou cesárea, mas não é 
suficiente, porque elas não querem que se mencione a palavra 
cesárea, elas querem acrescentar direito à doula.

Ainda não propuseram, mas, pelos eventos dos quais estou 
participando, talvez vão querer colocar lá direito a fazer tatu-
agem com a própria placenta. Eu não tenho nada contra fazer 
para tatuagem com a placenta, plantar a placenta. Eu tenho 
amigas que são naturistas e que trabalham nessa linha. Eu res-
peito, mas eu estou falando de mulheres que não têm o básico.

Nesse final de semana, eu gravei vídeo, sim. Eu escrevi 
em redes sociais, sim. Não com o fim de coibir, de constranger, 
de forçar qualquer colega aqui a votar de acordo com o meu 
projeto. Eu fiz o que eu tinha que fazer, levei para o público 
a discussão que está acontecendo aqui dentro, porque não é 
compreensível que mulheres que defendem a autonomia para 
abortar possam estar contra autonomia para eleger a via de 
parto, e o fato de eu gravar esse vídeo gerou uma consequên-
cia, que eu confesso que eu nem esperava. Mulheres do Brasil 
inteiro começaram a mandar os depoimentos do sofrimento 
que elas próprias experimentaram.


