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As alterações feitas pela
prefeitura ocorreram sem
diálogo com a sociedade e não
têm boa avaliação.
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Plano Municipal de
Educação promete
ser o principal
tema em debate
Projeto chegou à Comissão
de Educação e precisará ser
todo revisto para atender às
expectativas de educadores
Pag. 8
e da sociedade.

Local de tragédia
pode virar centro
cultural em
São Mateus
Nosso mandato é coautor do
projeto de lei 789/2013 que
declara espaço de interesse
público o terreno onde um
prédio desabou no dia 27 de
agosto de 2013.
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Toninho Vespoli tem primeira lei
sancionada e propõe novos projetos
Nosso mandato aprovou
a Lei nº 15.914 de 16 de
dezembro de 2013, que
beneficia as pessoas com
mobilidade reduzida.
Entre novembro
de 2013 e abril
deste ano, apresentamos
mais 13 projetos de lei
que atingem diversas
áreas, como transporte,
saúde, inclusão e direitos
humanos. Confira! Pag. 4

Toninho defende direitos das
pessoas com deficiência

Foto: Mandato Toninho Vespoli

Cortes de linhas de
ônibus dificultam
vida da população

Mandato cobra ações de saúde nas zonas Leste e Norte
Em fevereiro estivemos nas secretarias de Saúde do município
e do estado para discutir assuntos relativos a Sapopemba,
Mooca, Perus e Brasilândia, como a construção de UBSs
e UPA. Nosso mandato ficará atento para pressionar os
Pag. 6
governos a honrarem seus compromissos.

EDITORIAL

O povo permanece nas ruas e tem o nosso apoio
necessidade de desmilitarização da Polícia. Além disso,
no dia 1º de abril o Golpe Militar completou 50 anos,
trazendo um intenso debate sobre aquele período de
terror e seus reflexos na atualidade.
Nessa conjuntura, a movimentação do nosso mandato
se deu por meio da participação nas manifestações,
seminários, proposição de projetos de lei e defesa firme
dos interesses sociais na Câmara Municipal. Com isso
buscamos fortalecer a luta por acesso a direitos, justiça
social e consolidação da nossa democracia.
2014 já começou com o povo nas ruas e tudo indica
que assim continuará.

Fotos: Mandato Toninho Vespoli

Desde junho de 2013 as manifestações populares
ganharam um novo impulso em todo o Brasil. As
reivindicações, em sua maioria, são por serviços
públicos de qualidade. Neste ano, se intensificaram
os protestos contra a Copa do Mundo, que
questionam os altos investimentos em obras que não
trarão retorno social.
Ao mesmo tempo se acentuou a repressão policial.
São inúmeros os episódios de violência e de práticas
ilegais para impedir as manifestações, táticas que foram
instauradas na Ditadura Militar e que duram até hoje.
Os abusos levantaram a discussão sobre a

AGENDA PARTIDÁRIA

PSOL SP promove ciclo de debates
para elaborar plano de governo
O Diretório Estadual do PSOL SP e a Fundação
Lauro Campos realizam desde fevereiro o ciclo
de debates “Governar após junho”. São nove
encontros ao todo, com o objetivo de criar
um espaço aberto de discussões para elaborar
propostas sobre questões que atingem São
Paulo. O resultado dos seminários se concretizará
no programa de governo do PSOL para a eleição
estadual deste ano.

Confira a agenda dos
próximos debates:
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de abril (sábado) – 13h30 – Política econômica, trabalho e emprego
 1
 0 de maio (sábado) – 13h30 – Saúde mental e política de drogas
 2
 4 de maio (sábado) – 13h30 – Democracia Direta
 7
 de junho (sábado) – 10h – Educação
 1
 0 de junho (terça-feira) – 19h – Ecologia
Todos os debates acontecerão na Câmara Municipal, Viaduto Jacareí, 100 – Centro

Randolfe e Luciana são os pré-candidatos do PSOL à presidência
Foto: Claudia Hernandes

No dia 24 de fevereiro o senador pelo Amapá,
Randolfe Rodrigues, e a ex-deputada federal Luciana
Genro foram oficializados pré-candidatos a presidente
e vice-presidente pelo PSOL. O ato de lançamento, que

EXPEDIENTE
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ocorreu em São Paulo, deu início ao processo de
elaboração do programa de governo do partido, que
será construído ao longo dos próximos meses em
vários seminários temáticos pelo país.
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DIREITOS HUMANOS

Parlamentares do PSOL cobram ação
contra a violência da Polícia Militar
Toninho Vespoli, Ivan Valente
e Paulo Bufalo se reuniram
com o secretário de Segurança
Pública em fevereiro.
O vereador Toninho Vespoli, o deputado federal
Ivan Valente, o vereador de Campinas Paulo Bufalo,
todos do PSOL, e várias entidades da sociedade
civil se reuniram, no dia 10 de fevereiro, com o
secretário estadual de Segurança Pública, Fernando
Grella Vieira, para tratar da violência praticada pela
Polícia Militar (PM) nas periferias das duas cidades.
Tanto em São Paulo como em Campinas vêm
ocorrendo abusos praticados por membros da
corporação em comunidades pobres. As ações
envolvem ameaças, torturas e chacinas. Grella

Toninho Vespoli, Paulo Búfalo e Ivan Valente exigem redução da violência da PM

disse que a Secretaria está se empenhando na
resolução dos casos.
O vereador Toninho Vespoli lembrou os abusos
de poder cometidos pela PM no Jd. Elba e Pq.
Santa Madalena, na Zona Leste de São Paulo, entre

Seminário do mandato relembra os 50 anos do golpe civil-militar
Cerca de 250 pessoas participaram, no dia 31
de março, do seminário “50 anos do golpe civilmilitar: cinco décadas de violências na São Paulo
da segregação e da Copa”, organizado pelo nosso
mandato e pelo Diretório Municipal do PSOL. O
evento contou com as presenças de Paulo Arantes,
filósofo e professor da Faculdade de Filosofia
da USP, João Whitaker, urbanista e professor da
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, e

Cid Benjamin, jornalista e ex-guerrilheiro do MR-8.
Na atividade foram debatidas diversas políticas
autoritárias e segregadoras surgidas durante
a ditadura militar que permanecem na vida
da cidade. Entre os exemplos estão os crimes
cometidos pelo Estado e o desenvolvimento
urbano, que prioriza grandes empresários em
detrimento dos interesses sociais, uma realidade
que se acentua com a Copa do Mundo.

dezembro de 2013 e janeiro deste ano. “Três jovens
foram assassinados nos bairros, e há indícios de
que a chacina foi praticada por policiais”, afirmou.
Os dirigentes do PSOL cobraram soluções a
curto prazo.

Toninho Vespoli é novo
integrante da Comissão
da Verdade da Câmara
Desde março passamos a integrar a Comissão
da Verdade Vladimir Herzog, da Câmara Municipal
de São Paulo. O colegiado vem realizando uma
série de trabalhos para apurar fatos e resgatar
memórias relacionadas ao terror de Estado
praticado durante a ditadura civil-militar (1964
-1985). A capital paulista abrigou os maiores
centros de repressão do país, onde ocorreram
sequestros, torturas, assassinatos e ocultações de
cadáver. Em muitos casos, os crimes contaram
com a participação de agentes públicos
municipais. Para o PSOL, esse é um importante
espaço a ser ocupado, pois acreditamos que um
país que não conhece sua história tende a repetir
seus erros.
ABRIL DE 2014
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ATIVIDADE LEGISLATIVA

Mandato aprova primeira le
As novas propostas foram apresentadas entre novembro
de 2013 e abril de 2014 e atingem diversas áreas, como
transporte, saúde, inclusão e direitos humanos. Os PLs
protocolados anteriormente seguem em tramitação.
Primeira lei de Toninho beneficia
pessoas com mobilidade reduzida

Mandato ajuda a elaborar novo
decreto sobre o ATENDE

Nosso mandato conquistou uma grande vitória
com a sanção da Lei nº 15.914 de 16 de dezembro
de 2013. Ela dá o direito às pessoas com mobilidade
reduzida ou com deficiência de descer do ônibus
fora do ponto. Essa lei derivou do projeto de lei
(PL) 73/2013 e foi o primeiro de nossa autoria a ser
promulgado pelo prefeito. Até então, só pessoas com
deficiência física tinham esse benefício.

Nosso mandato contribuiu na elaboração do novo
Decreto Municipal 54.802, de 30 de janeiro de 2014,
sobre o serviço da prefeitura de transporte porta a
porta para pessoas com deficiência, o ATENDE. A
iniciativa surgiu após reclamações de usuários que
chegaram até o gabinete do vereador Toninho Vespoli.
A norma, que está em fase de regulamentação,
determina regras para o uso desse serviço.

Decreto elaborado com ajuda do
mandato determina regras para o uso do ATENDE

PL de Toninho que limita salário de vereadores é adiado há um ano
Vereadores da CCJ estão utilizando todos os recursos para não debater e votar o projeto, que
Desde maio de 2013, está parado na
Comissão de Constituição e Justiça (CCJ)
da Câmara nosso projeto que cria um
limite para o reajuste dos salários dos
vereadores de acordo com a inflação.O
projeto de emenda à Lei Orgânica do
Município (PLO 4/2013) foi apresentado
em abril do ano passado. Desde então,
diversos vereadores que compunham
a CCJ pediram para adiá-lo. Esse é um
recurso que está previsto no Regimento
Interno da Câmara para melhor
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compreensão das propostas. Entretanto, o PLO é
curto, objetivo e não deixa dúvidas. Ou seja, os
parlamentares estão agindo para impedir que a
tramitação siga. Alguns vereadores já solicitaram
o adiamento mais de uma vez.


 or que os vereadores querem
P
barrar nosso projeto?

O PLO 4/2013 limita o aumento do salário dos
vereadores à variação da inflação, de acordo com
o índice IPCA do IBGE. Atualmente, os salários
dos vereadores de São Paulo podem chegar
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a 75% do subsídio dos deputados estaduais.
Esse valor é determinado pelos próprios
parlamentares e não precisa atingir o teto.
Porém, os reajustes têm sempre sido calculados
para alcançar o limite máximo.
Em janeiro de 2013, os salários dos
vereadores foram reajustados em 61,8%, sendo
que a inflação dos últimos quatro anos foi de
cerca de 25%. “Isso não faz sentido, ainda mais
em uma cidade onde os servidores municipais
há anos recebem um aumento ridículo de
0,01%”, explica Toninho Vespoli.

ei e propõe novos projetos
Foto: Mandato Toninho Vespoli

PROJETOS DE LEI APRESENTADOS DESDE NOVEMBRO DE 2013*
PL 757/2013

Obriga cinemas, teatros, bancos e casas de espetáculo a afixar placa em local visível
informando (em escrita normal e em braile) se há e onde ficam os banheiros para pessoas
com deficiência.

Em análise nas comissões

PL 824/2013

Obriga os órgãos públicos e privados da cidade a usarem o termo “pessoas com deficiência”
para se referir a pessoas com qualquer tipo de deficiência.

Em análise nas comissões

PL 852/2013

Institui o Bilhete Único para Crianças e Adolescentes na cidade.

Em análise nas comissões

PL 855/2013

Garante a acessibilidade de pessoas ostomizadas ao uso de banheiro público.

Em análise nas comissões

PL 862/2013

Garante jornada de trabalho de 30 horas semanais com limite de 6 horas por dia para
profissionais de enfermagem na administração pública direta e indireta da cidade.

Em análise nas comissões

PL 891/2013

Proíbe o uso e comercialização de certos tipos de agrotóxicos.

Em análise nas comissões

PL 111/2014

Obriga o preenchimento integral da declaração de nascido vivo e do atestado de óbito.

Protocolado

PL 112/2014

Proíbe que o motorista de ônibus da cidade acumule a função de cobrador.

Protocolado

PL 113/2014

Institui a semana de conscientização acerca das pessoas em situação de rua e sua campanha
publicitária nos meios de comunicação da prefeitura.

Protocolado

PL 114/2014

Exige publicidade e transparência na execução dos recursos públicos da saúde no município

Protocolado

PL 120/2014

Obriga a prefeitura a divulgar e orientar acerca do desaparecimento de pessoas pelos meios
de comunicação disponíveis.

Protocolado

PL 124/2014

Institui a obrigatoriedade da realização de audiência pública prévia para a realização de obras
com impacto urbanístico.

Protocolado

PL 135/2014

Retira o nome de quem violou direitos humanos de logradouros públicos.

Protocolado

* Para conhecer todos os nossos projetos que estão em tramitação consulte o site: www.camara.sp.gov.br

é simples e não deixa dúvidas
É preciso cobrar
Nosso mandato está dando início a
uma campanha pela tramitação do PLO
4/2013. Participe você também enviando
e-mails e fazendo telefonemas para os
vereadores que compõem a Comissão de
Constituição e Justiça da Câmara. George
Hato, Conte Lopes, Sandra Tadeu, Eduardo
Tuma, Arselino Tatto, Juliana Cardoso,
Floriano Pêsaro e Roberto Tripoli. Os
contatos estão disponíveis no site da
Câmara (www.camara.sp.gov.br).

Ivan Valente quer
implantar CPI dos
Planos de Saúde
Deputado federal do PSOL
também defende maior
investimento na saúde pública
O sucateamento do SUS é um reflexo da política
de privatização da saúde pública no país, que leva mais
de 50 milhões de brasileiros a pagar por um plano de
saúde privado, caro e de péssimo atendimento.
Os planos de saúde são alvos de várias denúncias
de irregularidades. Entre as principais reclamações estão
os aumentos abusivos dos preços, redução de direitos,
não autorização de procedimentos médicos e exames.

Por isso o mandato do deputado federal Ivan
Valente (PSOL) entrou com pedido de instalação de CPI
na Câmara dos Deputados para investigar e punir os
atos abusivos dos planos de saúde, além de defender
o investimento de pelo menos 10% do orçamento
nacional na saúde pública.
ABRIL DE 2014
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MANDATO NOS BAIRROS

Foto: Mandato Toninho Vespoli

Mandato cobra ações do m

Nos dias 10 e 19 de fevereiro esti ve
do município e do estado respectiva
relativos a Sapopemba, Mooca, Peru
ficará atento par a pressionar os gov
honrarem seus compromissos.
 onstrução da UPA de Perus
C
permanece indefinida

Terreno onde seria construída a UBS
Vila Ema, na R. Margarida Histachi

I nício de obras de UBSs
continua sem data
A Secretaria Municipal informou que a UBS da
Vila Ema, Zona Leste, que já tem verba aprovada,
não será mais construída no terreno da R. Margarida
Histachi porque a área é pequena. Nosso mandato está

articulando a realização de uma audiência pública na
região para discutir o assunto. Na Brasilândia, o início da
construção das UBSs Jd. Brasília e Jd. Eliza Maria,Zona
Norte, está previsto para este ano. Segundo a pasta, não
há uma data exata, apesar dos dois terrenos já terem
sido comprados. Vamos cobrar.

A prefeitura recusou construir a UPA (Unidade
de Pronto-Atendimento) de Perus em um terreno na
Av. Fiorelli Peccicacco. Isso porque a área é privada
e a desapropriação levaria muito tempo. Apresentou
então a proposta de erguer o equipamento em um
terreno público na R. Tiburno e solicitou que fossem
aguardados novos encaminhamentos.

 mpliação do CAPS Mooca
A
já pode começar
A verba de R$ 310 mil para ampliação do CAPS Mooca,
conseguida pelo nosso mandato por meio de emenda
parlamentar, já foi liberada pela prefeitura. Perguntamos à
Secretaria Municipal o motivo da demora de início da obra.
A pasta ficou de verificar. Estamos de olho!



Local de tragédia pode virar centro cultural em São Mateus
Nosso mandato é coautor do projeto de lei
789/2013 que declara espaço de interesse
público o terreno em São Mateus onde
um prédio desabou no dia 27 de agosto
de 2013, na Av. Mateo Bei, 2.303. A ideia
é que proprietário doe a área ou que a
prefeitura a desaproprie para construir um
centro cultural.
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T oninho homenageia Maria
Pintadinha
Nosso mandato homenageou Maria
Pintadinha em sessão solene em referência
ao Dia Internacional da Mulher, no dia 13
de março na Câmara Municipal. Ela tem
participação ativa na Comunidade Eclesial
de Base “São José Operário” e em lutas
por melhorias em seu bairro, São Mateus,
nas áreas de moradia, saúde, educação,
transporte e saneamento básico.

município e estado na Saúde
Hospital Sapopembinha
reabrirá em junho
No dia 19 de fevereiro, o encontro
com a Secretaria Estadual de Saúde
teve como tema a reabertura do
Hospital Sapopembinha (Hospital Local
Sapopemba), no Jardim Planalto, Zona
Leste da cidade, que está fechado desde
dezembro de 2012 para reformas. De
acordo com o órgão, a obra terminará
em junho e a unidade dará retaguarda ao
Hospital Estadual Sapopemba. Para isso, o
equipamento terá 43 leitos. Ficou garantido
ainda que o espaço terá mais cinco
consultórios para especialidades, que serão
definidas posteriormente de acordo com as
necessidades da população local.
Mandato Toninho Vespoli

POLÍTICAS URBANAS

 REFEITURA CORTA LINHAS
P
DE ÔNIBUS E PREJUDICA
POPULAÇÃO
Desde outubro de 2013, a prefeitura vem
fazendo diversos cortes e seccionamentos de linhas
de ônibus em São Paulo. As alterações ocorreram
sem diálogo com a população, causando sérios
transtornos. A SPTrans disse que as mudanças
são para facilitar a vida dos passageiros. Mas
até agora esse resultado não apareceu. Nosso
mandato está acompanhando os casos.
Queremos saber se as alterações estão
ocorrendo para aumentar os lucros das
empresas de ônibus.

 ANDATO ESTUDA PROPOSTA
M
PARA PLANO DIRETOR
Até maio deve ser votado o projeto substitutivo
de Revisão do Plano Diretor Estratégico. O

documento traz regras para a ocupação dos espaços
da cidade. Em setembro de 2013, a prefeitura entregou
à Câmara o projeto original, que foi discutido em
diversas audiências públicas. Nos encontros, a
população e vereadores debateram alterações e
sugestões que agora estão sendo incorporadas ao
documento. Nosso mandato formulou propostas e fará
o debate na Câmara para garantir que o Plano controle
a especulação imobiliária, atenda aos interesses da
maioria da população, e não somente das classes altas
e empresários.

TONINHO LIDERA VISITA À OCUPAÇÃO NOVA PALESTINA
Toninho Vespoli organizou, no dia 4 de abril,
uma visita de todos os vereadores da Frente
Parlamentar pela Sustentabilidade, da Câmara
Municipal, à ocupação Nova Palestina, na Zona Sul,
próxima à represa Guarapiranga. Atualmente vivem
no local 8 mil famílias, que lutam pelo direito à
moradia. Entretanto, o poder público e o movimento
ambientalista temem a degradação da área. “Meu
objetivo foi estabelecer um diálogo entre esses
setores. Todos queremos que haja um acordo entre
os que reivindicam seus direitos sociais no presente
e os que querem garantir às gerações futuras pleno
acesso aos recursos naturais”, explicou Toninho.

Foto: Mandato Toninho Vespoli

emos nas secretarias de Saúde
amente para discutir assuntos
us e Brasilândia. Nosso mandato
vernos Haddad e Alckmin a

Toninho participou de
reunião com os líderes
da ocupação Nova
Palestina

ABRIL DE 2014
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EDUCAÇÃO

Toninho Vespoli é reconduzido à Comissão
de Educação, Cultura e Esportes
Nossa atuação em 2013 recebeu destaque do
movimento Voto Consciente São Paulo
No início deste ano, o vereador Toninho Vespoli
reassumiu seu lugar na Comissão de Educação,
Cultura e Esportes. Nossa atuação no colegiado
em 2013 recebeu destaque do movimento Voto
Consciente São Paulo, para quem Toninho “soube
debater as pautas com civilidade e respeito às
divergências políticas”.
A Comissão é responsável por apreciar diversos

projetos de lei de vereadores, e nosso mandato é o
que mais apresenta questionamentos, muitas vezes
sobre os impactos negativos que determinadas
medidas poderiam ter no cotidiano das escolas e
no trabalho dos profissionais, aspectos nem sempre
considerados pelos proponentes. Como professor da
rede, Toninho coloca discussões sobre as condições
de trabalho, sentidas desde o chão da escola.

Plano Municipal de Educação promete ser o principal tema em debate
Projeto que define metas ao poder público nos próximos dez anos
chegou à Comissão de Educação e precisará ser todo revisto para
atender às expectativas de educadores e da sociedade
Finalmente chegou à Comissão de Educação
da Câmara o PL 415/2012, que aprova o Plano
Municipal de Educação. O documento define
metas ao poder público nos próximos dez anos.
Apresentado pelo Executivo, ainda no governo
Kassab, o texto frustrou as expectativas de
quem participou do processo de debates nas
Conferências de Educação em 2010, das quais
apenas 10% das propostas apresentadas e
debatidas foram incorporadas.
Ficaram de fora do texto as metas relativas
ao financiamento, como a que ampliava o
investimento de 25% para 31% do orçamento

VEREADOR

TONINHO
VESPOLI

PSOL
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em educação pública, e a que
estabelecia o Custo-Aluno Qualidade
Inicial (CAQi), prevendo custos para
insumos indispensáveis para garantir a
qualidade do ensino.
“O Plano Municipal de Educação
precisa ser todo revisto pela Comissão
para expressar as deliberações das
conferências. É um projeto para dez anos, que não
pode se limitar à alegação de obstáculos desta ou
daquela administração”, avalia Toninho.
O Plano precisa prever a reversão das
terceirizações na educação infantil, que vem

ocorrendo através da rede conveniada, bem
como a melhoria das condições de trabalho,
com a redução do número de alunos por sala
de aula, e um plano de carreira que valorize o
magistério.

SAIBA MAIS EM:

www.toninhovespoli.net.br  toninhovespoli@gmail.com  facebook.com/toninho.vespoli  twitter.com/ToninhoVespoli
Gabinete: Viaduto Jacareí, 100, 3º andar, sala 304  Tel. 3396-4879
Escritório Político: R. Nova Timboteua, 40, V. Industrial  (Prox. ao Supermercado D’Avó)  Tel. 2269-6170
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