quarta-feira, 28 de outubro de 2015
Item 32 - Ofício O.P. ADM nº 41/2015 - da Ouvidoria da
Polícia do Estado de São Paulo, encaminhando, para conhecimento, RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 1º SEMESTRE - EXERCÍCIO DE 2015 da Ouvidoria da Polícia do Estado de
São Paulo, conforme preconiza a Lei Complementar nº 826 de
20 de junho de 1997. Informa ainda que o relatório integral foi
publicado no site www.ouvidoria-policia.sp.gov.br.
Item 33 - Ofício Moção nº 151/2015 - Encaminha Moção
da Câmara Municipal de Rio Claro solicitando que a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo interceda para a não
restrição do Programa Viva Leite, cuja medida acarretará sérios
transtornos nas famílias de nossa sociedade.

COMISSÃO DE ASSUNTOS DESPORTIVOS
COMUNICADO
COMUNICO às Senhoras Deputadas e aos Senhores Deputados abaixo relacionados, membros deste Órgão Técnico, a
realização de uma Reunião Ordinária dia 28/10/2015, quartafeira, às 15:30 horas, no Plenário D. Pedro I, com a finalidade de
apreciar pauta anexa.
Membros Efetivos
Membros Substitutos
Célia Leão
PSDB
Carlos Bezerra Jr.
Hélio Nishimoto
PSDB
Welson Gasparini
Alencar Santana Braga
PT
Ana do Carmo
Luiz Fernando
PT
João Paulo Rillo
Aldo Demarchi
DEM
Rogério Nogueira
Abelardo Camarinha
PSB
Caio França
Chico Sardelli
PV
Roberto Tripoli
Itamar Borges
PMDB
Jorge Caruso
Wellington Moura
PRB
Sebastião Santos
Paulo Correa Jr
PEN
Feliciano Filho
Gileno Gomes
PSL
Sala das Comissões, em 26/10/2015.
Deputado Wellington Moura - Presidente

COMISSÃO DE ASSUNTOS DESPORTIVOS
PAUTA PARA DELIBERAÇÃO CONCLUSIVA
4ª Reunião Ordinária 28 de Outubro de 2015 às 15:30
horas no Plenário D. Pedro I.
Presidente: Deputado Wellington Moura
1 - Moção 41/2015 - Deputado Afonso Lobato - (CONCLUSIVA) Aplaude o Esporte Clube Taubaté pela conquista do
Campeonato Paulista da Série A3 de 2015. - Deputado Paulo
Correa Jr - favorável
2 - Moção 69/2015 - Deputado Igor Soares - (CONCLUSIVA) Aplaude os alunos da APAE de Itapevi pela participação e
conquista de medalhas na 18ª Olimpíadas Especiais das APAEs
- 2015 - Edição Estadual. - Deputado Gileno Gomes - favorável
3 - Moção 91/2015 - Deputado Luiz Carlos Gondim - (CONCLUSIVA) Apela para a Sra. Presidenta da República para que
determine a adoção das medidas que se fizerem necessárias
visando à revisão do Roteiro Oficial do Revezamento da Tocha
Olímpica no Brasil, a fim de viabilizar a inclusão de mais
municípios paulistas que ocupam posição de relevo no cenário
esportivo nacional, de que é notório exemplo o município de
Monte Alto, berço dos Jogos Abertos do Interior. - Deputado
Itamar Borges - favorável
4 - Sugestões de emendas a serem oferecidas por esta
Comissão ao Projeto de lei nº 1298, de 2015, de autoria do
Sr. Governador, que "orça a receita e fixa a despesa do Estado
para o exercício de 2016".
5 - Requerimento do Deputado Wellington Moura no sentido de que a Comissão apresente Indicação ao Governador do
Estado para que determine aos órgãos competentes as devidas
providências para aplicação de no mínimo 0,5% da Receita
Anual resultante de impostos e demais recursos provenientes
da Arrecadação Estadual para a manutenção e desenvolvimento
do Esporte no Estado de São Paulo.
6 - Requerimento do Deputado Wellington Moura para que
a Comissão apresente Proposta de Emenda à Constituição que
"acrescenta o artigo 266-A da Constituição do Estado de São
Paulo", no sentido de que o Estado aplique, anualmente, na
manutenção e desenvolvimento do esporte, 0,5% resultante
de impostos.

Debates
20 DE OUTUBRO DE 2015
124ª SESSÃO ORDINÁRIA
Presidentes: ANALICE FERNANDES, JOOJI HATO,
CARLÃO PIGNATARI
Secretário: CORONEL TELHADA

RESUMO
PEQUENO EXPEDIENTE
1 - ANALICE FERNANDES
Assume a Presidência e abre a sessão. Anuncia a visita
de alunos do curso de Direito, da PUC, acompanhados de
Mariana Villacorta, bem como de um grupo de índios do
município de Avaí, a quem dá as boas-vindas.
2 - PEDRO TOBIAS
Para comunicação, saúda os alunos do curso de Direito.
Cumprimenta os índios, presentes nas galerias, declarando
apoio às suas reivindicações.
3 - ITAMAR BORGES
Cumprimenta os visitantes. Faz reflexão sobre problema
vivenciado pelos municípios de Ilha Solteira e de Castilho.
Explica que usinas hidrelétricas, de ambas as cidades,
correm o risco de terem suas sedes fiscais transferidas para
o estado do Mato Grosso do Sul, deixando de pertencer
a São Paulo. Explica que o ICMS da energia não é pago
na produção, mas no consumo da mesma, o que não
prejudicaria a arrecadação do estado, mas dos municípios
sim. Registra a visita de vereadores da Câmara Municipal
de Ilha Solteira, Ricardo Casagrande e Luis Otávio Collus de
Paula. Comenta reunião no Ministério de Minas e Energia,
em Brasília, para defender a causa.
4 - PRESIDENTE ANALICE FERNANDES
Registra a visita do prefeito da cidade de Ilha Solteira,
Bento Carlos Sgarboza, e reitera as boas-vindas aos
vereadores já anunciados pelo deputado Itamar Borges.
5 - CORONEL TELHADA
Faz coro ao discurso do deputado Itamar Borges, acerca de
crise no setor de energia. Tece comentários sobre a área da
Segurança pública. Lamenta o assassinato de soldados da
Polícia Militar, nos últimos dias. Indigna-se com a falta de
providências por parte do governo estadual. Repudia atos
de corrupção na esfera federal. Defende a implantação do
Ciclo Completo de Polícia.
6 - ITAMAR BORGES
Para comunicação, anuncia a visita do prefeito de Castilho,
Joni Marcos Buzachero, e reitera a presença do de Ilha
Solteira, Bento Carlos Sgarboza, bem como de comitiva
de vereadores de Ilha Solteira: Thereza Alves da Rocha
Oliveira, Ailton Vieira de Lima, o Baixinho, e Docílio José
Correia Feitosa, o Cido.
7 - ABELARDO CAMARINHA
Para comunicação, soma-se ao pleito de Ilha Solteira e de
Castilho. Discorre sobre o assunto que traz as lideranças
dos municípios a este parlamento. Repudia declarações do
ex-presidente Lula contra Joaquim Levy. Acrescenta que
Lula teria atribuído ao ministro a responsabilidade pela
crise econômica pela qual passa o País.
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8 - PRESIDENTE ANALICE FERNANDES
Tece explicações regimentais aos visitantes, informando-os
acerca da composição dos trabalhos da Casa.
9 - JOOJI HATO
Discorre sobre a violência. Mostra vídeo sobre o tema.
Lamenta que projeto de sua autoria, que proibia o garupa
de moto, fora vetado pelo governador. Manifesta-se
contrário à liberação de bebida alcoólica nos estádios
paulistas.
10 - RICARDO MADALENA
Informa aos prefeitos presentes a inauguração de ponte
entre Três Lagoas e Castilho, prevista para o mês de
dezembro. Tece comentários sobre a fosfoetanolamina
sintética. Explica que a substância, desenvolvida por um
químico e produzida na USP, visa ao tratamento do câncer.
Mostra publicações de revistas, que defendem a droga
como remédio para a cura da doença. Pede o apoio do
governador para a questão.
11 - JOOJI HATO
Assume a Presidência.
12 - RITA PASSOS
Para comunicação, anuncia a visita de vereadores da
Câmara Municipal de Itu, Josimar Ribeiro, Marcos Moraes
e Zelito, a quem tece elogios.
13 - SEBASTIÃO SANTOS
Fala sobre projeto de lei, de sua autoria, que institui o
roteiro turístico do peão de boiadeiro, integrando diversos
municípios. Lê trechos da propositura. Discorre sobre o
assunto.
14 - PRESIDENTE JOOJI HATO
Parabeniza os municípios de Itápolis, Nova Guataporanga,
Ribeira e Tarumã pelo aniversário.
15 - LUIZ CARLOS GONDIM
Anuncia a visita da prefeita de Cruzeiro, Ana Karin Dias
de Almeida Andrade, que veio em busca de apoio para
a Santa Casa daquele município. Comenta os problemas
enfrentados pela instituição hospitalar. Cumprimenta o
grupo de índios de Avaí. Agradece ao governador Geraldo
Alckmin, que inaugurou, no dia 18 de outubro, um Centro
de Hemodiálise no Hospital Geral de Santa Marcelina,
em Itaquaquecetuba, composto por 25 leitos. Destaca
necessidades de pacientes com insuficiência renal crônica.
16 - PRESIDENTE JOOJI HATO
Saúda a prefeita de Cruzeiro, Ana Karin Dias de Almeida
Andrade, acompanhada do secretário de Saúde, Luiz
Horta; do interventor da Santa Casa, Rodrigo Araújo; e do
secretário de Relações Institucionais, Marcelo Marcondes.
Manifesta apoio às reivindicações do grupo.
17 - ABELARDO CAMARINHA
Faz coro ao discurso do deputado Luiz Carlos Gondim
sobre a falência da Saúde Pública. Defende mais recursos
para o setor. Repudia corte de verbas, por parte da
presidente Dilma Rousseff. Faz reflexão sobre a economia
brasileira. Critica a gestão petista.
GRANDE EXPEDIENTE
18 - BETH SAHÃO
Saúda representantes da tribo tupi-guarani. Rebate fala
do deputado Abelardo Camarinha. Lembra que um dos
objetivos do PT foi o de recuperar o poder de compra do
salário mínimo. Critica proposta de reforma da Educação,
apresentada pelo governo estadual. Explica que cerca
de um milhão de pessoas serão atingidas pela iniciativa.
Defende a ampliação do debate em torno do Plano
Estadual de Educação. Comenta convite feito à presidente
da Fundação Casa, Sra. Berenice Maria Giannella, para
esclarecer possíveis causas pelas mais de 500 fugas de
menores infratores, somente em 2015. Reproduz denúncia
do Ministério Público acerca de superlotação, maus tratos e
falta de condições do local.
19 - CARLOS GIANNAZI
Para comunicação, saúda líderes de grupo indígena,
presentes nas galerias. Discorre sobre a Educação.
Apresenta argumentos em defesa do Magistério.
20 - ABELARDO CAMARINHA
Para comunicação, responde à fala da deputada Beth
Sahão. Faz análise sobre o poder de compra do salário
mínimo. Discorre sobre a economia. Tece críticas à
presidente Dilma Rousseff, pela aquisição de caças suecos.
21 - CAIO FRANÇA
Lamenta a morte do estudante Luann Oshiro, de 18
anos, durante tentativa de assalto em Santos, no final de
semana. Fala sobre o déficit policial na Baixada Santista.
Comenta roubo, por grupo de marginais, no Porto de
Santos. Explica que os homens trocaram tiros com policiais
de embarcação da Receita Federal, tendo um cidadão
como refém. Cita outros casos de criminalidade. Apela
pela implantação da Polícia Marítima no litoral paulista.
Defende o transporte hidroviário.
22 - CAIO FRANÇA
Solicita a suspensão da sessão até as 16 horas e 30
minutos, por acordo de lideranças.
23 - PRESIDENTE JOOJI HATO
Defere o pedido e suspende a sessão às 16 horas.
24 - CARLÃO PIGNATARI
Assume a Presidência e reabre a sessão às 16h30min.
25 - PAULO CORREA JR
Para comunicação, congratula os estivadores e os médicos
pela comemoração do dia de suas respectivas categorias.
Enaltece o trabalho dos estivadores.
26 - DAVI ZAIA
Para comunicação, menciona que o Poupatempo está
em funcionamento no Estado há 18 anos. Adiciona que
o serviço de atendimento encontra-se em expansão. Dá
exemplo da nova unidade criada em Sertãozinho.
27 - GERALDO CRUZ
Para comunicação, menciona que o ministro da Secretaria
de Comunicação Social do governo federal Edinho Silva
esteve presente hoje, nesta Casa. Manifesta-se otimista em
relação à economia brasileira.
28 - RAUL MARCELO
Pelo Art. 82, informa que ontem, dia 19/10, teve início o
ciclo de audiências públicas sobre o plano estadual de
educação. Lista problemas da Rede Estadual de Ensino.
Tece críticas à gestão da Educação pública no Estado.
Clama por mais investimentos no setor.
ORDEM DO DIA
29 - PRESIDENTE CARLÃO PIGNATARI
Encerra a discussão, coloca em votação e declara
aprovados os seguintes requerimentos: do deputado
Campos Machado, de urgência ao PL 1077/15; ao PL
1089/15; ao PL 52/15; ao PL 53/15 e ao PL 54/15; e, de
autoria da Mesa, ao PR 29/15. Coloca em votação e declara
aprovado requerimento, do deputado Cauê Macris, de
alteração da Ordem do Dia. Coloca em discussão o PL
1133/15.
30 - BETH SAHÃO
Discute o PL 1133/15 (aparteada pelo deputado Barros
Munhoz).
31 - DAVI ZAIA
Discute o PL 1133/15.
32 - ED THOMAS
Para comunicação, parabeniza o deputado Davi Zaia pelo
discurso acerca da questão dos pequenos agricultores do
Estado.
33 - PRESIDENTE CARLÃO PIGNATARI
Anuncia a presença do prefeito de Araçatuba Cido Sério.
34 - RAUL MARCELO
Discute o PL 1133/15 (aparteado pelo deputado Barros
Munhoz).

35 - RAUL MARCELO
Discute o PL 1133/15.
36 - JOSÉ ZICO PRADO
Discute o PL 1133/15.
ORDEM DO DIA
37 - PRESIDENTE CARLÃO PIGNATARI
Encerra a discussão do PL 1133/15.
38 - CAUÊ MACRIS
Solicita o levantamento da sessão, por acordo de
lideranças.
39 - PRESIDENTE CARLÃO PIGNATARI
Defere o pedido. Convoca sessão extraordinária a realizarse hoje, às 19 horas. Convoca os Srs. Deputados para a
sessão ordinária do dia 21/10, à hora regimental, com
Ordem do Dia. Levanta a sessão.
***
- Assume a Presidência e abre a sessão a Sra. Analice
Fernandes.
***
A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB Havendo número legal, declaro aberta a sessão. Sob a proteção
de Deus, iniciamos os nossos trabalhos.
Com base nos termos da XIV Consolidação do Regimento
Interno, e com a aquiescência dos líderes de bancadas presentes em plenário, está dispensada a leitura da Ata.
Convido o Sr. Deputado Coronel Telhada para, como 1º
Secretário “ad hoc”, proceder à leitura da matéria do Expediente.
O SR. 1º SECRETÁRIO - CORONEL TELHADA - PSDB - Procede à leitura da matéria do Expediente, publicada separadamente da sessão.
***
- Passa-se ao

PEQUENO EXPEDIENTE
***
O SR. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Esta
Presidência anuncia e agradece a honrosa visita dos alunos da
Faculdade de Direito da PUC, acompanhados pela responsável
Mariana Villacorta. Gostaríamos também de agradecer e saudar
a honrosa presença de todos os índios e índias da cidade de
Avaí, que nos visitam nesta Casa que é o maior Parlamento do
nosso País.
O SR. PEDRO TOBIAS - PSDB - PARA COMUNICAÇÃO - Sra.
Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, visitantes presentes
nas galerias, eu queria ter sido advogado, mas fiz Medicina. A
minha filha se formou em Direito. Eu acho uma profissão excelente, que defende a cidadania.
Gostaria de dar as boas-vindas aos índios de Avaí. Eles têm
um projeto ligado à Educação. Pessoas em cargo de confiança
podem ficar só dois anos, depois precisam se afastar por outros
dois anos. Os índios têm um problema sério, porque nós, que
não somos índios, não sabemos falar a língua deles. Precisamos
aprovar um projeto que tramita nesta Casa para que os índios
tenham legislação específica.
Sejam bem-vindos! Vamos para frente! Se não votarem de
maneira pacífica, vamos tentar votar de outra maneira. Forte
abraço!
Muito obrigado. (Palmas.)
A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Sras.
Deputadas, Srs. Deputados, tem a palavra o nobre deputado
Itamar Borges, que representa nesta Casa muitas cidades do
noroeste paulista, vizinhas à cidade de Jales, onde eu nasci. Foi
prefeito da cidade de Santa Fé do Sul por duas vezes.
O SR. ITAMAR BORGES - PMDB - SEM REVISÃO DO ORADOR - Muito obrigado, Sra. Presidente Analice Fernandes,
importante líder deste Estado, vice-presidente da Casa, no exercício da Presidência neste momento. Também tenho orgulho
de ser seu companheiro de luta do noroeste do estado de São
Paulo e nesta Casa, defendendo os interesses do nosso Estado.
É uma alegria estar aqui. Gostaria de saudar o deputado Pedro
Tobias, presidente estadual do PSDB, que prestou uma homenagem aos nossos visitantes. Estendo os meus cumprimentos aos
demais colegas, saudando o deputado Coronel Telhada.
Venho a esta tribuna para fazer um registro, deixar um
depoimento e, ao mesmo tempo, invocar, pedir, reforçar o apoio
de todos os colegas desta Casa para uma causa justíssima de
interesse do nosso Estado e de dois municípios que têm uma
importância histórica, uma contribuição importante para nosso
Estado e que hoje se sentem ameaçados de serem prejudicados
por um leilão promovido pelo governo federal. Estou falando
dos municípios de Ilha Solteira e Castilho, duas cidades onde a
deputada também tem uma atuação importante. Temos outros
tantos colegas lá.
Quero registrar que ontem, por solicitação do deputado
Luiz Fernando Teixeira, realizamos uma audiência pública nesta
Casa. O presidente Fernando Capez conduziu o seu início e
outros colegas passaram por ela. Da mesma forma, tivemos a
presença de dois parlamentares da Câmara Federal, os deputados federais Edinho Araújo e Arlindo Chinaglia, além de outros
parlamentares federais que acompanharam a audiência em
outros momentos.
Quero registrar a presença do vereador Ricardo Casagrande, que veio aqui defender o interesse do seu município, acompanhado do vereador Luís Otávio, e saudar os dois vereadores.
Quero estender o meu cumprimento à Câmara de Vereadores
de Ilha Solteira. Está se dirigindo para cá também o prefeito
Bento, de Ilha Solteira. Ontem veio uma comitiva com praticamente todos os vereadores da Câmara de Ilha Solteira. Hoje
eles estão percorrendo a cidade.
Quero saudar também a comitiva de Castilho, o prefeito
Johnny, com seus vereadores. Eles estão chegando à Casa e
daqui a pouco participarão do início da abertura dos trabalhos
no Colégio de Líderes. Eles irão colocar sua preocupação e pedir
o apoio de todos os líderes desta Casa.
Tive o privilégio de estar em Brasília, no Ministério de
Minas e Energia, com essa comitiva e com os prefeitos. Eles
estiveram com o vice-presidente da República e percorrendo os
gabinetes dos deputados e senadores de lá. Aqui em São Paulo,
eles estiveram na Cesp e eu os acompanhei na Secretaria da
Fazenda, na Secretaria de Energia e no Instituto Geográfico e
Cartográfico do estado de São Paulo.
Essas medidas são para mostrar para a Aneel e para o
Ministério de Minas e Energia que não tem sentido a história
de Ilha Solteira, que só existe por causa da usina hidrelétrica, e
a história de Castilho, que se adaptou e é totalmente ligada à
característica da usina. Hoje acontece um leilão novo no país e
a sede dessas usinas vai deixar de pertencer a São Paulo e passar a pertencer ao Mato Grosso do Sul, atingindo violentamente
o cálculo que apura o índice de participação do ICMS desses
dois municípios.
Esse é o movimento que nós realizamos com o apoio de
todos os colegas desta Casa. Que nós possamos atuar, em
Brasília, no sentido de modificar este edital, de interromper a
tramitação dele para que ele possa respeitar a história e não
vir com artifícios e artimanhas que estão sendo utilizados para
tentar destinar para o estado do outro lado do rio.
Nós contamos com a sensibilidade do governador Geraldo
Alckmin em outra situação - foi uma sugestão do ex-governador e senador José Serra. Vamos precisar, também, do apoio
desta Casa - é isso que os prefeitos e vereadores vieram fazer
aqui e vão pedir daqui a pouco no Colégio de Líderes. Eles
querem o apoio para, no caso, eventualmente, de manter essa
história de destinar a sede fiscal das usinas para o Mato Grosso
do Sul, que o estado de São Paulo e a Secretaria da Fazenda
façam com os municípios de Ilha Solteira e Castilho o mesmo
que já fazem com a nossa vizinha Ouroeste, que fica na divisa
com Minas Gerais.
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A usina de Água Vermelha possibilitou que a sede fosse em
Minas Gerais. Não há uma perda de arrecadação para o estado
nessa indicação. O ICMS da energia não é pago na produção,
ele é pago no consumo. Portanto, não há uma perda. Porém, se
o município não utilizar esse valor de faturamento do que gerou
na usina, ele não consegue ampliar ou manter o seu índice de
participação na cota do ICMS.
O que nós pedimos é isso: que a Secretaria da Fazenda do
estado de São Paulo contemple, no valor agregado, os valores
de faturamento dessas duas usinas, independente da situação
em que ela esteja colocada.
Tenho certeza de que os 94 colegas desta Casa nos apoiarão. Cumprimento o prefeito Bento, de Ilha Solteira, que acaba
de chegar. Ele está liderando essa luta como vice-presidente
nacional dos municípios energéticos. Parabéns, prefeito. Eu
tenho certeza que esta Casa te apoia. Vamos juntos nessa caminhada para, de mãos dadas, os parlamentares defenderem os
interesses dessas cidades e desse Estado.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - A
Presidência agradece a presença do prefeito Bento, da cidade
de Ilha Solteira, e dos vereadores Ricardo Casagrande e Luiz
Otávio. Conte conosco, esta luta é de todos nós e para o bem
do estado de São Paulo. Vocês estão muito bem acompanhados
pelo grande deputado Itamar Borges.
Tem a palavra o nobre deputado Coronel Camilo. (Pausa.)
Tem a palavra o nobre deputado Delegado Olim. (Pausa.) Tem
a palavra o nobre deputado José Zico Prado. (Pausa.) Tem a
palavra o nobre deputado Coronel Telhada.
O SR. CORONEL TELHADA - PSDB - Sra. Presidente, nobre
deputado Ricardo Madalena, nobre deputado Abelardo Camarinha, público presente, funcionários desta Casa, telespectadores da TV Assembleia, ouvi atentamente o deputado que me
antecedeu. Ele falava sobre problemas energéticos. Lembro que
há 25 ou 30 anos os ambientalistas já reclamavam sobre os
problemas com a natureza - desmatamento e falta de cuidado
do homem com a natureza. Diziam que um dia nós pagaríamos
o preço por esse descaso que a sociedade, que o ser humano
estava tendo com a natureza. Estamos pagando hoje. Temos
uma crise hídrica mundial ocasionada até pela movimentação
do Planeta, mas também pela falta de cuidado com a nossa
natureza e com o desmatamento desenfreado, como aquele que
acontece na Amazônia e que ninguém faz nada para combater.
Quero fazer uma comparação com a Segurança pública,
área em que eu milito. Estamos há anos falando sobre a Segurança pública e sobre os problemas da legislação no Brasil, da
criminalidade, das cadeias e da desmotivação das polícias. As
pessoas e as autoridades fazem que não ouvem nossas propostas. Temos vários encaminhamentos ao governador do Estado
não só por meio de indicação, mas também por projetos. Nada
muda. Parece que nada acontece.
Faço um alerta a todos que nos ouvem, a todos que nos
assistem. Da mesma maneira que estamos hoje pagando um
preço caríssimo pela falta de cuidado com a natureza, esta
sociedade vai pagar um preço caríssimo - aliás, já está pagando
- pela falta de cuidado com a Segurança pública. A Segurança
pública foi colocada em descaso, em segundo plano. A cada dia
que passa o crime se avoluma e cresce. Venho diariamente a
esta tribuna, infelizmente, para narrar mortes de policiais militares. Falamos ontem sobre o soldado Barros e já falamos do
sargento Zatarin, do soldado Anderson e do policial civil Fleury,
morto com tiros nas costas em Santos. Nada muda.
A Segurança continua numa situação precária porque nossas autoridades não apoiam nossas polícias. As polícias estão
amarradas e o crime cresce a cada dia. Basta ligarmos a televisão ou pegarmos qualquer jornal em circulação que veremos,
em primeiro lugar, os problemas de corrupção. Há problemas
hediondos no Governo Federal. Nosso País está passando por
uma situação terrível perante todo o mundo. Temos um governo
comprometido com a corrupção, com o petrolão, com a lava
jato, enfim. Toda a sujeira que se pode imaginar em matéria de
corrupção acaba resvalando em nosso governo, isso quando
não há envolvimento dele. Em segundo lugar, veremos problemas de violência. Temos deputados que tiveram violência nas
suas residências, que tiveram filhos mortos pelo crime. O nosso
governador teve, por duas vezes, a sua família salva pela Polícia
Militar. Em um desses ataques, ocorreu a morte de um policial
militar, que morreu defendendo o filho do governador.
Policiais militares morrem diariamente e nada é feito.
Temos problemas terríveis não só na parte salarial das polícias, como também temos um problema terrível na parte da
Saúde. Nosso hospital militar, que deveria ter 120 médicos
em seu efetivo, tem uma falta de 64 médicos. Ou seja, 50%
dos médicos da Polícia Militar estão em falta. Temos apelado
diariamente ao governador do Estado para que abra concurso
para oficiais médicos da Polícia Militar. A situação está ficando
crítica. Não só médicos, mas há falta também de dentistas e de
outros profissionais da área de Saúde da Polícia Militar. Temos
uma deficiência terrível. Infelizmente, a cada dia que passa,
nossa tropa se envolve em mais problemas, como acidentes e
tiroteios, e acabam necessitando com urgência de um serviço
médico de combate. Não é uma medicina regulamentar, é uma
medicina de combate. A Polícia Militar tem desenvolvido isso ao
longo dos anos, inclusive.
Trago esse problema para solicitar aos deputados que se
dobrem também sobre esse assunto. Temos trazido diariamente
também o problema do ciclo completo de polícia, que está
sendo verificado em todo o Brasil. Apenas três países no mundo
não possuem o ciclo completo de polícia - Brasil e outros dois
que ficam na África.
Precisamos rever o nosso sistema judiciário e o nosso
sistema policial. Muita gente fala em desmilitarização. Não é
a saída, pois no mundo todo existem as polícias militares com
outros nomes, como Gendarmerie, Carabineros, Carabinieri e
Guarda Civil Espanhola. Para quem não sabe, a Guarda Civil
Espanhola, apesar de ter o nome “guarda civil”, é muito mais
militarizada do que a Polícia Militar.
Sra. Presidente, não existe polícia sem estrutura de hierarquia e disciplina. Precisamos urgentemente rever o nosso
sistema legal, porque não podemos mais continuar com as
benesses que os criminosos possuem. Há indultos, visitas íntimas, progressão de pena e outras situações que precisam ser
revistas no Brasil para que tenhamos uma Segurança pública
eficiente e eficaz.
Sra. Presidente, solicito que as transcrições deste discurso
sejam encaminhadas ao Sr. Governador e ao secretário de Segurança pública. Muito obrigado.
O SR. ITAMAR BORGES - PMDB - PARA COMUNICAÇÃO
- Sra. Presidente, gostaria de cumprimentar o prefeito de Castilho, Sr. Joni, que acabou de chegar a esta Casa.
Cumprimento ainda o prefeito Bento, de Ilha Solteira,
acompanhado pelos vereadores Ricardo Casagrande, Luis Otávio, Thereza, Cido e o presidente da Câmara, Baixinho.
A comitiva, que passará pelo Colégio de Líderes, veio trazer
esse pedido de apoio importante e necessário para o estado
de São Paulo. As cidades de Castilho e Ilha Solteira sediam as
usinas de Ilha Solteira e Jupiá. Contudo, o edital do Ministério
de Minas e Energia, do governo federal, coloca em risco essa
situação, porque a sede dessas duas usinas pode deixar de
pertencer a São Paulo, passando a pertencer ao estado do Mato
Grosso do Sul.
É um prejuízo muito grande. Com o estado de São Paulo,
estamos nessa luta. Hoje eles vieram pedir o apoio dos 94
deputados desta Casa.
Muito obrigado, Sra. Presidente.

