quarta-feira, 26 de agosto de 2015
Item 21 - Requerimento do Deputado Raul Marcelo Requer o CONVITE aos delegados de polícia Dr. José Luiz Ramos
Cavalcanti e Dr. Emílio Fraçolim, à Advogada Dra. Iracema
Vasciaveo e ao ex-Secretário de Administração Penitenciária do
Governo do Estado de São Paulo, Dr. Nagashi Furukawa, para
que prestem informações a respeito dos fatos relacionados à
negociação realizada em maio de 2006, no Presídio de Segurança Máxima Presidente Bernardes, com o intuito de por fim à
onda de ataques promovidos pela facção criminosa PCC contra
policiais civis, militares, agentes penitenciários e instalações
públicas do Estado de São Paulo.
Item 22 - Requerimento da Deputada Beth Sahão - Requer
a CONVOCAÇÃO do ex-diretor da unidade João do Pulo da Fundação CASA, Vagner Pereira da Silva, a fim de que este preste
esclarecimento acerca das denúncias veiculadas pelo programa
Fantástico, de 26 de julho de 2015, de que ele teria ordenado
o espancamento de internos, que foram filmados enquanto
sofriam torturas praticadas por funcionários da instituição.
Item 23 - Requerimento da Deputada Beth Sahão - Requer
o CONVITE ao delegado de polícia José Luiz Ramos Cavalcanti, do ex-secretário estadual de Administração Penitenciária
Nagashi Furukawa, do ex-secretário estadual de Segurança
Pública e atual secretário estadual de Governo, Saulo de Castro
Abreu Filho e do ex-governador do Estado de São Paulo Cláudio
Lembo, para que compareçam perante esta Comissão e prestem
esclarecimentos acerca das denúncias de que membros da
administração estadual firmaram um acordo com uma facção
criminosa, no ano de 2006, no intuito de encerrar ataques que
vinham ocorrendo contra policiais civis e militares e também
agentes penitenciários.
Item 24 - Processo RGL nº 3164 de 2015 - Indicação de um
membro da Comissão que irá representá-la na Comissão Especial para Julgamento do Concurso Público Estadual "Monumento Santo Dias da Silva", que irá selecionar um projeto de
criação de monumento em alusão ao líder operário metalúrgico
Santo Dias da Silva, personagem histórico símbolo da resistência à ditadura militar, conforme Resolução 888 de 2013.
Item 25 - Despacho do Excelentíssimo Senhor Presidente
da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Fernando
Capez, solicitando que esta Comissão indique um representante
deste poder para a composição do CONDEPE, conforme ofício
CONDEPE-SP 231/2013 e 337/2015 anexos.
Item 26 - Requerimento da Deputada Márcia Lia - Solicita
que seja criada uma subcomissão em defesa dos direitos da
criança e do adolescente.
Item 27 - Requerimento dos Deputados Marcos Martins,
Beth Sahão, Alencar Santana, Ana do Carmo, José Américo,
Márcia Lia e Luiz Fernando Teixeira - Solicita a realização de
uma AUDIÊNCIA PÚBLICA para apurar dados dos casos de
mortes e violências ocorridas no dia 13 de agosto de 2015
nas cidades de Osasco e Barueri. Para tal audiência, solicita o
convite ao Senhor Secretário de Segurança Pública do Estado
de São Paulo Dr. Alexandre de Moraes; o Delegado da Seccional
de Osasco Dr. Mauro Guimarães Soares; a Diretora do DHPP Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa Dra. Elisabete
Sato; a Corregedoria da Polícia Militar do Estado de São Paulo,
Coronel Corregedor Levi Anastácio Felix; o CONDEPE - Conselho
Estadual de Direitos Humanos, Senhor Rildo Marques de Oliveira; o Ministério Público Estadual-Procuradoria Geral de Justiça,
o Senhor Promotor Dr. Marcos Antonio de Souza e Dra. Helena
Bonilha de Osasco e Dr. Vitor Petri de Barueri.
Para ciência:
Item 28 - Ofício da APAE de São Paulo - Correspondência
da APAE de São Paulo encaminhando as considerações da
entidade sobre o estudo realizado acerca da educação inclusiva,
para que tenham maiores informações sobre o tema quando da
apreciação de projetos de lei relacionados ao assunto.
Item 29 - Ofício da APAE de São Paulo - Correspondência
da APAE de São Paulo encaminhando o artigo "Envelhecimento e Saúdo" elaborado pelo Grupo de Estudos vinculado ao
Instituto APAE DE SÃO PAULO para que tenham maiores informações sobre o tema quando da apreciação de projetos de lei
relacionados ao assunto.
Item 30 - Ofício ADP nº 333/2015 do Conselho Regional de
Psicologia de São Paulo - Encaminha Nota de Repúdio do XIV
Plenário do Conselho Regional de Psicologia.
Item 31 - Ofício GP nº 868/2015 do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo, encaminhando o relatório de
2014 contendo as ações realizadas e os convênios celebrados
no exercício de 2014.
Item 32 - Ofício GSJDC nº 864/2015 do Secretário da
Justiça e da Defesa da Cidadania, Sr. Aloísio de Toledo César,
encaminhando a manifestação da Coordenação Geral de Apoio
aos Programas de Defesa da Cidadania, vinculada a esta Secretaria, relativa à análise dos Relatórios Final e Parcial da CPI das
Violações dos Direitos Humanos nas Faculdades Paulistas, para
conhecimento.
Item 33 - Ofício nº 179/2015 da Promotoria de Justiça
Criminal de Catanduva, do Ministério Público do Estado de São
Paulo, comunicando que os fatos noticiados ensejaram a requisição de procedimento investigatório, conforme cópia do ofício
enviado à Delegacia Seccional de Polícia de Catanduva.
Item 34 - Ofício nº 033/2015 do Conselho Estadual do
Idoso - CEI/SP encaminhando o relatório final dos seis encontros macrorregionais para gestores e conselheiros municipais
com o objetivo de orientar e mobilizar para as Conferências
Municipais e Estadual.
Item 35 - Ofício Circular nº 13 de 2015 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA)
recomendando às Assembleias Legislativas que façam um
pronunciamento sobre os 25 anos do Estatuto da Criança e do
Adolescente, celebrado no último dia 13 de julho.
Item 36 - Ofício PR/DL 407/2015 da Câmara Municipal de
Jundiaí encaminhando cópia da Moção nº 215, de autoria da
Vereadora Marilena Perdiz Negro, aprovada na Câmara Municipal de Jundiaí. A referida Moção manifesta apoio ao Projeto
de Lei 4.471/2012 que tramita na Câmara dos Deputados, em
Brasília.
Item 37 - Ofício GS nº 406/2015, da Secretaria de Educação
do Estado de São Paulo, em resposta ao Ofício CDD 92/2015,
encaminhando cópia das informações prestadas pelo sistema
de Proteção Escolar (SPEC) da Pasta, relativamente à divulgação
de vídeos intitulados "Rainhas do Top 10" em redes sociais da
internet, com conteúdo humilhante.
Item 38 - Ofício nº 558/15-ski da Delegacia de Polícia de
Investigações sobre Fraudes Patrimoniais Praticadas por Meios
Eletrônicos, encaminhando cópia do despacho referente à
denúncia, enviada por esta Comissão, de assédio ao direito dos
profissionais de imprensa de realizarem suas atividades profissionais, supostamente praticado pelos responsáveis do site
www.reacionaria.org.
Item 39 - Ofício nº 1403/2015 da Secretaria de Direitos
Humanos da Presidência da República informando a criação, em
2013, do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura (MNPCT) e o papel que este órgão cumpre. Informa, ainda,
que os membros do MNPCT irão a São Paulo entre os dias 8 e 11
de setembro de 2015 para visitar os estabelecimentos de privação de liberdade estaduais, bem como para estabelecer diálogo
com atores do poder público e da sociedade civil local, e solicita
o encaminhamento desta informação à orgãos, departamentos e
setores sob a responsabilidade e coordenação da ALESP.
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Debates
14 DE AGOSTO DE 2015
18ª SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM
AO PROGRAMA EDUCACIONAL
DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS - PROERD
E LANÇAR A FRENTE PARLAMENTAR
DA FAMÍLIA, CIDADANIA E CULTURA
Presidente: CORONEL CAMILO

RESUMO
1 - CORONEL CAMILO
Assume a Presidência e abre a sessão. Nomeia as
autoridades presentes. Informa que a Presidência Efetiva
convocara a presente sessão solene, a requerimento do
deputado Coronel Camilo, ora na condução dos trabalhos,
com a finalidade de "Homenagear o Programa Educacional
de Resistência às Drogas - Proerd e lançar a Frente
Parlamentar da Família, Cidadania e Cultura. Convida o
público a ouvir, de pé, o "Hino Nacional Brasileiro". Saúda
as autoridades presentes. Faz agradecimentos gerais a
alunos e professores que ocupam as galerias. Discorre
sobre o Proerd. Destaca a atuação de policiais, na Capital
e no Interior, no combate às drogas. Lembra carta de jovem
ao ex-governador Mário Covas, demonstrando indignação
com outdoor com a foto de uma pessoa fumando.
2 - MAJOR NOBRE
Mestre de Cerimônias, convida os presentes a entoarem o
grito de guerra do Proerd. Anuncia a execução da "Canção
do Proerd".
3 - PAULO NATHANAEL PEREIRA DE SOUZA
Professor e membro colaborador da Frente Parlamentar
da Família, Cidadania e Cultura, ex-secretário estadual
e municipal de Educação, ex-presidente do CIEE e do
Conselho Federal de Educação, saúda autoridades
e membros da Polícia Militar, a quem tece elogios. Faz
reflexão sobre a época em que a segurança representava
apenas o uso de armas. Opina sobre novo conceito para
o termo, que, adita, inclui a participação decisiva das
forças vivas da sociedade, a fim de defendê-la. Discorre
sobre a importância da Frente Parlamentar da Família,
Cidadania e Cultura, lançada neste evento. Lê texto, de
sua autoria, com ênfase no papel dos três pilares: família,
cidadania e cultura. Ressalta a responsabilidade de pais e
de educadores na condução para a vida e na formação do
caráter das crianças. Lamenta a atual crise vivenciada pelas
famílias, fator, a seu ver, desencadeador de dificuldades
e de desagregações sociais. Tece críticas à mídia por
insistir na tentativa de distorcer o conceito de família.
Cita o que chamou de proliferação de dois fenômenos: a
falta de estrutura das famílias para cuidar dos filhos e a
incapacidade dos cidadãos ao convívio social, por falta de
saberes básicos.
4 - CORONEL TELHADA
Deputado estadual, cumprimenta convidados e
autoridades. Repudia decisão, do STF, de iniciar debates
para descriminalizar o porte de entorpecentes para uso
próprio. Destaca o constante trabalho da Proerd com as
crianças, no sentido de orientá-las a recusarem as drogas.
Lamenta que o programa ainda seja desconhecido pela
maioria. Aconselha ao ensino da religião às crianças. Lê
versículos do livro de Provérbios, dedicados aos instrutores
da Proerd.
5 - RUY ALTENFELDER
Professor e ex-presidente do CIEE, fala de sua satisfação
em participar desta solenidade. Avalia que um lar e uma
família, bem constituídos, são um grande diferencial na
infância. Diz que essa realidade precisa ser preservada.
Destaca o papel da Frente Parlamentar da Família,
Cidadania e Cultura. Reconhece as dificuldades
enfrentadas pelos policiais, que sofrem acusações de forma
generalizada, pela ineficiência de alguns. Parabeniza os
instrutores da Proerd pelo trabalho de combate às drogas.
Cita o resumo de "Oração aos Moços", de Rui Barbosa.
6 - JÚLIO DE FREITAS GONÇALVES
Coronel e superintendente da Cruz Azul de São Paulo,
cumprimenta os presentes. Parabeniza o deputado Coronel
Camilo pelo lançamento da Frente Parlamentar da Família,
Cidadania e Cultura. Defende a família como célula
principal da sociedade. Reconhece o Proerd como o maior
programa estratégico de prevenção às drogas. Enaltece a
atuação dos instrutores, a quem agradece pelo apoio que
dão ao colégio da Polícia Militar.
7 - PRESIDENTE CORONEL CAMILO
Anuncia a homenagem ao Proerd, com a entrega de um
certificado ao coronel Kenji Konishi, diretor de Polícia
Comunitária de Direitos Humanos da Polícia Militar e
coordenador estadual do Proerd.
8 - KENJI KONISHI
Coronel PM, diretor de Polícia Comunitária de Direitos
Humanos da Polícia Militar e coordenador estadual do
Proerd, parabeniza o deputado Coronel Camilo pela
iniciativa desta solenidade. Agradece pela homenagem ao
Proerd, estendendo-a a todos os instrutores do programa.
Ressalta o sucesso do Proerd, uma vez que seu objetivo é
o de prevenção e não o de cunho repreensivo. Enfatiza que
mais de 8 milhões de crianças já passaram pelo programa.
Explica que os cerca de 600 instrutores credenciados são
policiais voluntários e não escalados para o trabalho que
é feito junto às crianças. Presta homenagem à capitão PM
Regina Célia de Oliveira Salimeiro, da diretoria de Polícia
Comunitária e de Direitos Humanos, como representante
dos policiais instrutores do Proerd.
9 - PRESIDENTE CORONEL CAMILO
Anuncia a exibição de um vídeo institucional sobre o
Programa Educacional de Resistência às Drogas e à
Violência. Oficializa o lançamento da Frente Parlamentar
da Família, Cidadania e Cultura. Explica que a frente
parlamentar será um apoiador do Proerd. Parabeniza os
instrutores envolvidos no programa. Agradece aos setores
da Casa que participaram da organização desta solenidade.
Faz agradecimentos gerais. Encerra a sessão.
***
- Assume a Presidência e abre a sessão o Sr. Coronel
Camilo.
***
O SR. MESTRE DE CERIMÔNIAS - Nós gostaríamos de
solicitar aos professores que se encontram na lateral que, por
gentileza, sintam-se à vontade para ocupar as mesas, ou as
cadeiras, que estão aqui do lado esquerdo, ok? Por gentileza.
Na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Sessão
Solene com a finalidade de homenagear o Programa Educacional de Resistência às Drogas - Proerd, e lançar a Frente Parlamentar da Família, Cidadania e Cultura.
Senhoras e senhores que aqui comparecem, tenham todos
um bom dia. Sejam todos bem-vindos à Assembleia Legislativa
do Estado de São Paulo e sintam-se à vontade para a Sessão
Solene que terá início neste momento.

Comunicamos aos presentes que esta Sessão Solene está
sendo transmitida ao vivo pela TV WEB, e será transmitida pela
TV Assembleia no sábado, dia 15, às 21h, pela NET TV, canal 7;
TV digital aberta canal 61.2; e pela VIVO DIGITAL, canal 9.
Como ato inicial desta Sessão Solene, faremos a composição da Mesa.
Convidamos o excelentíssimo senhor Coronel Camilo. (Palmas.)
Excelentíssimo senhor deputado estadual Coronel Telhada.
(Palmas.)
Coronel da Polícia Militar Kenji Konishi, diretor do Departamento de Polícia Comunitária e de Direitos Humanos da PM e
coordenador estadual do Proerd. (Palmas.)
Coronel PM Júlio de Freitas Gonçalves, superintendente da
Cruz Azul de São Paulo. (Palmas.)
Professor Paulo Nathanael Pereira de Sousa, membro da
Academia Paulista de Letras, e ex-presidente do Conselho Federal de Educação. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE - CORONEL CAMILO - PSD - Bom dia
a todos, sejam todos bem-vindos à Assembleia Legislativa do
Estado de São Paulo. Sob a proteção de Deus, iniciamos os
nossos trabalhos. Nos termos regimentais, esta Presidência
dispensa a leitura da Ata da sessão anterior.
Senhoras e senhores, essa Sessão Solene foi convocada
pelo presente da nossa Casa de Leis, o deputado Fernando
Capez, por solicitação deste deputado, com a finalidade de
homenagear o Programa Educacional de Resistência às Drogas
- Proerd e lançar a Frente Parlamentar da Família, Cidadania e
Cultura.
Convido neste momento para todos, aqueles que puderem,
de pé, cantarmos o Hino Nacional Brasileiro, executado pela
banda da Polícia Militar, sob a regência do Maestro Subtenente
Émerson, e solicito aos integrantes da Mesa principal que permaneçam voltados para o público.
***
- É feita a execução do Hino Nacional Brasileiro.
***
O SR. PRESIDENTE - CORONEL CAMILO - PSD - Agradeço
em nome desta Casa de Leis a nossa banda da Polícia Militar de
São Paulo, ao subtenente Emerson e parabéns pela execução do
Hino Nacional.
Pessoal, vamos dar uma salva de palmas para a nossa
banda da Polícia Militar. (Palmas.)
Bom dia a todos! Eu queria agradecer a presença de todos
da nossa Mesa de trabalho, agradecer ao nosso deputado,
amigo e companheiro da Polícia Militar - entramos juntos
na Polícia Militar em 1979 - Coronel Telhada, que hoje é um
grande defensor da ordem também aqui nesta Casa de Leis.
Obrigado, Telhada.
Quero saldar também o coronel Kenji que exerce um grande trabalho na diretoria de Polícia Comunitária e Direitos
Humanos e é o coordenador estadual dos nossos Consegs. Fez
um bom trabalho na Polícia Militar por onde passou, na zona
norte, e hoje está com essa grande missão - lembrando que
direitos humanos e polícia comunitária são dois dos principais
eixos de trabalho da Polícia Militar de São Paulo, que junto com
a gestão pela qualidade formam os três princípios basilares de
desenvolvimento de trabalho desta grande instituição, que foi
um privilégio e uma honra poder ter comandado por três anos.
Quero saudar o nosso comandante Júlio de Freitas Gonçalves - coronel superintendente da Cruz Azul de São Paulo, que
também faz um grande trabalho de apoio aos policiais militares
na saúde e na educação junto com o coronel Perrenoud e o
pessoal das várias unidades do Colégio Militar.
Quero saudar nosso mestre professor Paulo Nathanael
Pereira de Souza, membro da Academia Paulista de Letras, expresidente do Conselho da Federação de Educação, um escritor
e um grande mestre para nós. Parabéns pelo lançamento do
recente livro, esta semana.
Quero saudar também, na extensão da Mesa, um grande
amigo: o doutor Ruy Altenfelder, que foi presidente do CIEE.
Ruy Altenfelder Silva, nosso grande amigo, um exemplo de vida
para todos nós e meu provedor na Santa Casa de Misericórdia,
em que agora volta ao cargo de vice. Foi quem conseguiu
colocar nos eixos de novo a nossa Santa Casa e agora continua
lá, colaborando como vice-provedor. Também foi secretário de
Tecnologia do Estado de São Paulo e divulga as boas ações
através de um programa de TV que ele faz no próprio CIEE. Seja
bem-vindo doutor. Ruy! (Palmas.)
Agradeço também a presença dos coronéis da Polícia Militar; agradeço aos nossos professores do Proerd; agradeço aos
oficiais da Polícia Militar que desenvolvem esse grande trabalho
que é o Proerd - esse programa de resistência às drogas. Agradeço aos professores do Colégio que trouxeram aqui os nossos
alunos do colégio: vocês, alunos do colégio sejam sempre bemvindos aqui, na Assembleia Legislativa de São Paulo, aprendam
que nesta Casa de Leis vocês são o foco das ações dos deputados e os deputados procuram aqui fazer leis para melhorar
a vida das nossas pessoas e o futuro do Brasil que são vocês.
Uma salva de palmas para o nosso Colégio Militar. (Palmas.)
E falando um pouquinho do Proerd, eu queria registrar aqui
o grande trabalho feito por esses homens e mulheres policiais
que desenvolvem o Proerd no Estado de São Paulo. Como
comandante geral nos três anos em que passei não teve um
lugar, seja aqui na capital, seja nas cidades mais longínquas, do
fundo do Estado, do Paranapanema, seja lá para o Norte, seja
para região de Ribeirão, seja qualquer lugar para o qual tenhamos ido em que não se falou muito bem do Proerd. Isso é o trabalho de vocês. Parabéns para vocês que desenvolvem o Proerd.
Esta Frente está sendo lançada exatamente para trabalhar
na educação e o nosso ponto principal será o Proerd, nosso
ponto principal é esta grande ação que vocês desenvolvem e
que evita que os nossos jovens entrem nas drogas, que evita
que as nossas crianças entrem nas drogas.
Fica aqui o meu reconhecimento, não só como comandante
geral que fui, mas como deputado desta Casa, pelo grande
trabalho que vocês desenvolvem. O meu gabinete e o gabinete
do Coronel Telhada e dos nossos deputados estão à disposição
de vocês. Aquilo que vocês entenderem que a gente possa ajudar daqui, aquilo que em algum momento, nós, com as nossas
pequenas presenças atingirem o trabalho que vocês fazem que
vocês fazem acontecer aí na ponta da linha, vocês que fazem
a diferença na vida dessas famílias. Vocês é que evitam que
esses filhos não trilhem o caminho errado que é o caminho das
drogas.
Lembro-me fortemente de uma carta que um menino do
Proerd escreveu ao governador Mário Covas sobre o outdoor
do Tom Jobim, se eu não me engano, fumando numa... Só
para posicioná-los do fato: um aluno do Proerd escreveu uma
redação e encaminhou ao governador Mário Covas achando um
absurdo o governo estar patrocinando um evento pondo uma
foto de uma pessoa fumando - mal sabia o aluno que aquele
era o Tom Jobim - mas não importa: o governador leu a carta e
mandou retirar o outdoor que tinha o nosso músico fumando,
mais por uma questão de educação para se ter uma ideia de
como isso influencia na vida das crianças.
Então, parabéns a vocês, parabéns ao nosso Proerd. Essa é
uma homenagem que a gente faz com muita satisfação e parabéns a todos vocês que ministram aulas no Proerd. Contem com
o Proerd no Estado todo, contém conosco, viu Kenji, para aquilo
que a gente puder ajudar.
Então, passo a palavra agora para o nosso mestre de
cerimônias.

São Paulo, 125 (155) – 21
O SR. MESTRE DE CERIMÔNIAS - Registramos a presença
de mais algumas autoridades nesta Sessão Solene: coronel PM
Maximiniano Soares Cássio, diretor de finanças e patrimônio
da Polícia Militar; coronel Celso Aparecido Monari, diretor de
logística da Polícia Militar do Estado de São Paulo; coronel PM
Reynaldo Priell Neto; coronel Sérgio Moreti, comandante de
Área de Policiamento 2, coronel João Batista da Silva; tenente
coronel PM Romano, chefe interino da assessoria policial da
Assembleia Legislativa; tenente coronel Marcos Antônio Félix,
comandante do 10° Batalhão de Polícia Militar do Interior;
tenente coronel PM Gilson Paulo Saltoratto, comandante do
primeiro grupamento de bombeiros; tenente coronel PM Márcio
da Silva, comandante do 37° Batalhão de Polícia Militar Metropolitano; tenente coronel PM José Roberto Rosas Jr., comandante do 47° Batalhão de Polícia Militar Metropolitano; tenente
coronel Ricardo Spinna, comandante do 3° Batalhão de Polícia
Militar Metropolitano; tenente coronel PM Wanderlei Ramos,
comandante do 15° Batalhão de Polícia Militar; tenente coronel
PM Carlos Calciolari, comandante do 27° Batalhão de Polícia
Militar; major PM Paulo Arantes, comandante do policiamento
de área metropolitana 10; major PM Carlos Eduardo, comandante do 3° Batalhão de Polícia de Choque; major PM Rodrigo
Sanches Félix, subcomandante do 22° Batalhão de Polícia
Metropolitano; major PM Ronaldo Gonçalves Faro, comandante
do 6° Batalhão de Polícia Militar Metropolitano; major PM João
Marcos, coordenador regional do Proerd da região do comando
de policiamento do interior 1 - São José dos Campos.
Entre nós também, a capitão PM Regina Célia de Oliveira
Salimeiro, da diretoria de Polícia Comunitária e de Direitos
Humanos; capitão PM Alexandre Vasconcelos, do 43° Batalhão
de Polícia Militar Metropolitano.
Saudamos também a presença do sr. Massah Fujimoto,
representando o deputado federal Walter Ihoshi; o sr. Maurício
Oliveira, presidente do Conselho Comunitário de Segurança da
Cidade de Bertioga. Sra. Miriam Tanaka, presidente do Conselho
Comunitário de Segurança, Conseg-Pinheiros; Cristina Fowler,
presidente do Conseg de Cotia; A Sra. Maria Camarano, presidente do Conseg de Cotia na Granja Viana; o sr. Roberto Manin
Frias, conselheiro nato da Associação Comercial de São Paulo
- distrital Pinheiros; Fábio Lavagetti, representando o secretário
de Turismo, o Sr. Roberto Lucena.
Saudamos também a presença do sr. Rene Celso César Barrientos, presidente do Instituto de Cultura e Justiça da América
Latina e do Caribe; Gilvan Moura de Farias, representando o
deputado Gil Lancaster; Sra. Luciana Galhardi, da Associação
Comercial de São Paulo - área central.
Acusamos também a presença do pastor Eliseu, que é líder
evangélico comunitário da cidade de Bertioga e região. Entre
nós também, o sr. Darci, presidente do Conseg de Lorena, muito
obrigado pela sua presença.
A todas as crianças presentes, hoje é dia de...?
AS CRIANÇAS - Proerd!
O SR. MESTRE DE CERIMÔNIAS - Vamos repetir. Hoje é
dia de?
AS CRIANÇAS - Proerd!
O SR. MESTRE DE CERIMÔNIAS - Muito bom! Luz! Câmera...
AS CRIANÇAS - Ação!
O SR. MESTRE DE CERIMÔNIAS - Nós agradecemos a
presença de todas as crianças que fazem parte do Proerd, uma
iniciativa de gestão da Polícia Militar desde a década de 1990
e tem por objetivo ensinar as crianças a dizer não às drogas e
a violência. Nós gostaríamos de convidar todos os presentes,
para juntos, cantarmos a canção do Proerd, que terá também a
presença da mascote do Proerd, o leão Daren.
***
- É feita a apresentação musical.
***
O SR. PRESIDENTE - CORONEL CAMILO - PSD - Meus
parabéns. Parabéns a todos os instrutores do Proerd, parabéns a
essa demonstração de que nós podemos mudar o mundo. Parabéns a todos vocês, levem aí o nosso grande agradecimento. Eu
queria também citar aqui a presença da escola municipal João
Carlos da Silva Borges, que está aí atrás. Uma salva de palmas
aí para eles. (Palmas.)
Vamos lembrar e brigar por isto aqui: para que a escola
pública também seja valorizada, para que a escola pública
possa ser bem gerida, e para que a escola pública também
tenha o reconhecimento pelo Estado, a visão do Estado e a
importância do grande trabalho que faz. Parabéns às professoras que estão aqui e parabéns aos alunos da escola pública.
Nós estudamos em escolas públicas e queremos que no futuro
os nossos filhos e os nossos netos voltem a estudar nas escolas
públicas da mesma forma, então vamos valorizar o ensino
sempre.
E agora, para gente aprender um pouco, nós chamamos
o nosso grande mestre, o professor Paulo Natanael Pereira de
Souza para que fale algumas palavras para nós, sobre a sua
vida, sobre a nossa educação, ele que conhece então tão bem o
tema. A palavra é sua, professor Paulo.
Só lembrando, o professor é membro da Academia Paulista
de Letras, vice-presidente do Conselho Federal de Educação e
um grande exemplo de vida para nós. Então, vocês, crianças
que estão hoje aqui nos assistindo, sigam sempre o caminho
do bem, sigam sempre o que os seus pais falam, sigam sempre
o que os seus professores falam, não se deixem levar pelo mais
fácil, vamos aprender e vamos levar uma vida correta, uma vida
acreditando em Deus e sabendo que vocês farão a diferença na
vida da população do Brasil.
Com a palavra, então, o professor Paulo Nathanael de
Souza.
O SR. PAULO NATHANAEL PEREIRA DE SOUZA - Eminente
Coronel Camilo, na pessoa de quem eu saúdo a Mesa diretora
destes trabalhos, bem como toda esta corporação da Polícia
Militar de São Paulo, um dos orgulhos do nosso Estado, não
só pelo passado de lutas e de glórias, mas também pelo papel
social que hoje exerce no cumprimento de seus deveres, adaptando todas as suas metas às grandes necessidades sociais que
se apresentam na atualidade.
Houve tempo em que a segurança lembrava arma. Apenas arma.
Mas esses tempos foram complementados e enriquecidos
com o novo conceito de que a segurança além das armas representa também o papel decisivo das forças vivas da sociedade
para preservá-la e defendê-la dos grandes riscos que a cercam
no dia a dia da nossa vida.
Convidado pelo Coronel Camilo para dizer alguma coisa
sobre o lançamento desta Frente Parlamentar, que não é uma
Frente apolítica, pelo contrário, também não é uma Frente apartidária. É uma Frente suprapartidária, que une suas forças em
favor do restabelecimento, do fortalecimento e da preservação
dos grandes valores que cimentam a via social e que hoje estão
muitos abalados pelo mau uso que dele se faz a partir das
interpretações equivocadas que hoje circulam e, infelizmente,
influenciam de forma perigosa a formação dos nossos jovens.
Vou ler um pequeno texto que escrevi para esta oportunidade, e escrevi para não sair do rumo daquilo que devemos
divulgar.
Falar de improviso é sempre melhor do que falar lendo,
mas na verdade falar lendo tem a vantagem de não se abrir em
caminhos alternativos nas falas, não é? E depois, não se chegar
facilmente a uma conclusão.

