18 – São Paulo, 126 (61)
Item 17 - Ex-Chefe de Gabinete da Secretaria de Estado
da Educação, Sr. Fernando Padula Novaes, "para prestar esclarecimentos sobre as contratações da Secretaria Estadual de
Educação para fornecimento de produtos para merendas da
rede escolar estadual, no período de 2013 a 2015".
Item 18 - Sra. Dione Maria Whitehurst di Pietro, Coordenadora da CISE - Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços Escolares da Secretaria de Estado da Educação, "para prestar esclarecimentos sobre os processos administrativos e sua atuação
face às fraudes à licitação reveladas na Operação Alba Branca".
Item 19 - Sr. Yuri Keller Martins, membro da Comissão de
Credenciamento, do Depto. de Alimentação e Assistência ao
Aluno, da CISE, "para prestar esclarecimentos sobre os processos administrativos e sua atuação face às fraudes à licitação
reveladas na Operação Alba Branca".
Item 20 - Sr. Eduardo Araújo de Lima, membro da Comissão
de Credenciamento, do Depto. de Alimentação e Assistência ao
Aluno, da CISE, "para prestar esclarecimentos sobre os processos administrativos e sua atuação face às fraudes à licitação
reveladas na Operação Alba Branca".
Item 21 - Sra. Dione Moraes Pavan, membro da Comissão
de Credenciamento, do Depto. de Alimentação e Assistência ao
Aluno, da CISE, "para prestar esclarecimentos sobre os processos administrativos e sua atuação face às fraudes à licitação
reveladas na Operação Alba Branca".
Item 22 - Sr. José Merivaldo dos Santos, vulgo Meriva,
"para prestar esclarecimentos sobre os processos administrativos e sua atuação face às fraudes à licitação reveladas na
Operação Alba Branca".
Item 23 - Sr. Luiz Carlos Gutierrez, vulgo Licá, "para prestar esclarecimentos sobre os processos administrativos e sua
atuação face às fraudes à licitação reveladas na Operação Alba
Branca".
Item 24 - Sr. Luiz Roberto dos Santos, vulgo Moita, "para
prestar esclarecimentos sobre os processos administrativos e
sua atuação face às fraudes à licitação reveladas na Operação
Alba Branca".
Item 25 - Sr. Jeter Rodrigues Pereira, "para prestar esclarecimentos sobre os processos administrativos e sua atuação
face às fraudes à licitação reveladas na Operação Alba Branca".
PARA CIÊNCIA:
- Of. TCE 1437/15 (ref. TC 30173/026/08 e RGL 1375/12),
informando que foi negado provimento ao recurso interposto
pela FURP.

COMISSÃO DE INFRAESTRUTURA
COMUNICADO
COMUNICO às Senhoras Deputadas e aos Senhores Deputados abaixo relacionados, membros deste Órgão Técnico, a
realização de uma Reunião Ordinária dia 06/04/2016, quartafeira, às 14:30 horas, no Plenário José Bonifácio, com a finalidade de apreciar a pauta anexa e tratar de outros assuntos de
interesse da comissão.
Membros Efetivos
Membros Substitutos
Analice Fernandes
PSDB
Célia Leão
Ramalho da Construção
PSDB
Maria Lúcia Amary
Roberto Massafera
PSDB
Orlando Morando
Alencar Santana Braga
PT
José Zico Prado
Luiz Turco
PT
Luiz Fernando
Cezinha de Madureira
DEM
Aldo Demarchi
Marcos Neves
PV
Afonso Lobato
Itamar Borges
PMDB
Léo Oliveira
Fernando Cury
PPS
Roberto Morais
Gileno Gomes
PSL
Igor Soares
PTN
Sala das Comissões, em 04/04/2016.
Deputado Alencar Santana Braga - Presidente
PAUTA
4ª Reunião Ordinária - 06 de Abril de 2016, às 14:30 horas,
no Plenário José Bonifácio
1 - Projeto de lei 1241/2015 - Deputado Marcos Zerbini Dispõe sobre a doação com encargo à Administração Estadual
de terrenos para edificação de habitações de interesse social.
- Deputado Fernando Cury - favorável
02) Requerimento de autoria do Deputado Alencar Santana
Braga para que seja realizada uma Audiência Pública com
o objetivo discutir o aditivo de renovação da concessão da
Rodovia Presidente Dutra. Deverão ser convidados o Diretor
Geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT - e o
representante regional da Agência em São Paulo.

Debates
28 DE MARÇO DE 2016
15ª SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM
À POSSE DA DIRETORIA
DA FEDERAÇÃO NACIONAL
DOS ENGENHEIROS
Presidente: CAMPOS MACHADO

RESUMO
1 - CAMPOS MACHADO
Assume a Presidência e abre a sessão.
2 - ROBERTO WATANABE
Mestre de cerimônias, nomeia as autoridades presentes.
3 - PRESIDENTE CAMPOS MACHADO
Informa que a Presidência efetiva convocara a presente
sessão solene, a pedido do deputado Campos Machado,
ora na condução dos trabalhos, com a finalidade
de "Dar Posse à Diretoria da Federação Nacional dos
Engenheiros". Convida o público a ouvir, de pé, o "Hino
Nacional Brasileiro". Saúda as autoridades presentes.
Faz considerações filosóficas a respeito da sabedoria.
Acrescenta que na iniciativa dos engenheiros está o futuro
do País. Elogia Murilo Celso de Campos Pinheiro pelo amor
dedicado à profissão. Assevera que a engenharia deve ser
uníssona. Reflete acerca da visão dos chineses, a respeito
da prestação de homenagens. Solicita aos membros da
categoria que fiquem de pé e saúdem o presidente da FNE
Murilo Celso de Campos Pinheiro.
4 - MARTA SUPLICY
Senadora da República, cumprimenta as autoridades
presentes. Evoca a admiração que nutre por Murilo
Celso de Campos Pinheiro. Alude que o País é carente
de infraestrutura. Registra que o suprimento da lacuna é
condição para o alcance do desenvolvimento.
5 - GILBERTO KASSAB
Ministro das Cidades, saúda os presentes. Reconhece o
desprendimento e talento de Murilo Celso de Campos
Pinheiro. Assevera que a academia de engenharia brasileira
é referência em âmbito mundial. Reflete acerca da
inspiração e da capacidade de trabalho dos engenheiros,
pautadas na ética e no primor técnico.
6 - RAMALHO DA CONSTRUÇÃO
Deputado estadual, saúda os presentes. Manifesta
contentamento com a realidade da engenharia, no Brasil.
Estabelece paralelo entre a profissão e demais atividades
econômicas. Aduz que 41% dos contratos de compra e
venda de imóveis foram rescindidos, em 2015, a ilustrar a
afetação do setor, em razão da crise atual. Noticia casos de
desemprego e de suicídio.
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7 - ITAMAR BORGES
Deputado estadual, cumprimenta os presentes. Parabeniza
o deputado Campos Machado pela iniciativa da solenidade.
Registra que a recondução, à presidência da Federação
Nacional dos Engenheiros, é ato indicativo da confiança
dos pares no trabalho de Murilo Celso de Campos Pinheiro.
Ressalta que a união da engenharia deve retomar o
crescimento do País.
8 - ROBERTO WATANABE
Mestre de cerimônias, anuncia o nome dos empossados.
9 - MURILO CELSO DE CAMPOS PINHEIRO
Presidente da Federação Nacional dos Engenheiros, saúda
os presentes. Enaltece a conduta dos diretores, delegados
e colaboradores de entidades com quem trabalhou de
forma ativa. Manifesta apreço pela homenagem recebida.
Enaltece a relevância do Isitec - Instituto Superior de
Inovação e Tecnologia. Acrescenta que os engenheiros
são parte fundamental para o desenvolvimento do
Brasil. Valoriza a seriedade e o comprometimento como
instrumentos de combate ao desemprego. Defende a
implantação de ganhos de produtividade associados a
alterações na macroeconomia. Argumenta que é essencial
a promoção do diálogo no setor. Clama por sindicalismo
atuante e por partidos políticos renovados. Manifestase a favor de plano de carreira e de remuneração justa
para engenheiros. Destaca a relevância do voto e o dever
de exercê-lo. Enfatiza que é primordial o movimento
"Engenharia Unida". Reafirma o compromisso de conduzir
a Federação Nacional dos Engenheiros com ênfase na
ética, na inclusão social e no desenvolvimento da
democracia.
10 - ARNALDO JARDIM
Secretário de Agricultura e Abastecimento, cumprimenta
os presentes. Salienta que o profissional da engenharia
assiste com inquietude a crise que assola o País. Enaltece
a relevância do movimento "Cresce Brasil", pilar da
Engenharia Unida. Enfatiza a união de pessoas em prol de
uma visão de futuro.
11 - JOSÉ TADEU DA SILVA
Presidente do Confea - Conselho Federal de Engenharia
e Agronomia, saúda os presentes. Reflete acerca da
condução da engenharia, no País. Argumenta que o setor
é responsável pela promoção da qualidade de vida da
população.
12 - MÁRCIO FRANÇA
Vice-governador do Estado de São Paulo, a representar
o governador Geraldo Alckmin, saúda os presentes. Lê
mensagem encaminhada pelo governador Geraldo Alckmin,
a enaltecer o gabarito da categoria homenageada. Tece
considerações a respeito de obras tendentes a favorecer
a locomoção urbana, mormente na Capital. Lembra
gestão de Mário Covas. Atribui especial valor à inovação
tecnológica e à competitividade industrial. Lamenta o
desemprego que afeta cerca de 20 mil engenheiros. Clama
pelo resgate do crescimento econômico no País.
13 - PRESIDENTE CAMPOS MACHADO
Lembra poesia de Mário Quintana. Faz agradecimentos
gerais. Encerra a sessão.
***
- Assume a Presidência e abre a sessão o Sr. Campos
Machado.
***
O MESTRE DE CERIMÔNIAS - ROBERTO WATANABE Sejam bem-vindos à Assembleia Legislativa do Estado de São
Paulo para a sessão solene com a finalidade de dar posse à
diretoria da Federação Nacional dos Engenheiros.
Anunciamos a composição da mesa: deputado Campos
Machado; vice-governador do estado de São Paulo, Sr. Márcio
França; engenheiro Murilo Pinheiro, presidente da Federação
Nacional dos Engenheiros; e senadora Marta Suplicy. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE - CAMPOS MACHADO - PTB - 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.
Sras. Deputadas, Srs. Deputados, minhas senhoras e meus
senhores, esta sessão solene foi convocada pelo presidente
desta Casa, deputado Fernando Capez, atendendo solicitação
deste deputado, com a finalidade de dar posse à diretoria da
Federação Nacional dos Engenheiros.
Convido a todos para, de pé, ouvirmos o Hino Nacional
Brasileiro, executado pelo músico Roque Gomes Rodrigues.
***
- É executado o Hino Nacional Brasileiro.
***
O SR. PRESIDENTE - CAMPOS MACHADO - PTB - Gostaria
de cumprimentar o Dr. Márcio França, vice-governador, que
neste ato representa o nosso grande governador, Dr. Geraldo
Alckmin. Cumprimento também - se não chegou ainda, está
chegando - meu amigo, ministro Gilberto Kassab; a minha querida amiga, senadora Marta Suplicy; o desembargador Willian
Roberto de Campos, que neste ato representa o presidente do
Tribunal de Justiça, Paulo Dimas Mascaretti; e, por último, Dr.
Murilo Celso de Campos Pinheiro, que, nesta data, assume a
presidência da Federação Nacional dos Engenheiros.
Sr. Márcio França, vice-governador do estado de São Paulo,
que nesta noite representa nosso querido amigo e governador,
Dr. Geraldo Alckmin, e autoridades aqui presentes, senhores secretários, cumprimento o Dr. Murilo Celso de Campos
Pinheiro, os senhores membros da Mesa, senhores e senhoras
engenheiros, meus amigos e minhas amigas. Peço licença para
contar rapidamente uma pequena história.
Diz a lenda que há muito tempo, num reino, vivia um
sábio que tudo sabia. Homem inteligente, tido como a maior
inteligência de todo o planeta. Mas, certa feita, um canastrão
pensou consigo mesmo que iria desmascarar esse sábio, pois
ele não poderia saber de tudo o que se passava no mundo, ele
não poderia ser tão inteligente assim. O canastrão reuniu os
amigos e disse: “Dessa vez nós vamos pegar o sábio. Sabem o
que irei fazer? Vou pegar um passarinho, pôr o passarinho na
mão e colocar minha mão para trás. E irei perguntar ao sábio:
o passarinho está morto ou está vivo? Se ele falar que está
morto, eu solto o passarinho. Se ele falar que está vivo, eu mato
o passarinho.”
Reuniu uma na praça e lá vai de novo o canastrão: “Senhor
sábio, diga-me, o senhor que é a grande inteligência desse
mundo, há um passarinho em minha mão. Diga-me, está morto
ou está vivo?” Ele respondeu: “A resposta está em suas mãos”.
Assim, quero dizer, nesta noite, que nas mãos dos engenheiros e engenheiras deste País está o nosso futuro, se Deus
quiser. (Palmas.)
Dr. Murilo, meu primo e, faço questão de ressaltar nesta
noite, primo-irmão, esta é a terceira vez em sete mandatos que
faço uma sessão solene. Duas vezes para o Sindicato dos Engenheiros e uma vez pela OAB, da qual sou advogado.
Venho, com muita alegria, saudar um homem de bem,
um homem de família, simples. A simplicidade deve ser como
as rosas. É um homem que já teve dificuldades na vida e eu
costumo dizer, minha amiga Marta Suplicy, que a vida é como
se pegássemos uma rosa na mão. Ao apertarmos a mão, não se
sabe se fala mais alto a dor que vem do espinho ou o perfume
que vem das pétalas. Essa é a vida, e o Murilo já passou por
tudo isso. Perdeu o pai, perdeu a mãe, família doente, mas ele,
desde moço, se entregou a sua grande paixão, que é a engenharia. Ele ama a engenharia, é a razão da sua vida. Se eu me
encontrar com o Murilo dezenas de vezes, essa dezena de vezes
ele canta em prosa e verso o seu carinho, o seu afeto e a sua
ternura pela engenharia.

Essa reunião pode parecer festiva, mas só festiva não é.
Tenho certeza que os engenheiros e engenheiras desse País
vão fazer uma federação unida e, com essa união, encontrar os
caminhos que precisamos encontrar. O País é maior que nós. O
Brasil está muito além das nossas expectativas.
Como dizia o poeta: “A vida não precisa ser vivida, precisa
ser sonhada”. E é isso que o Murilo faz. Ele sonha a sua vida.
Ele sonha uma Engenharia Unida, uníssona, com os mesmos
sonhos, os mesmos horizontes. Quando falo mesmos sonhos
me reporto a Dom Helder Câmara, que diz “quando sonhas
sozinho, não passas de um grande sonho, mas quando sonhas
em conjunto, outra realidade começa a nascer e a brotar”. Esse
é o sonho do Murilo e da nova diretoria.
Por isso, meu primo Murilo, em poucas palavras quero lhe
saudar e dizer que você é um primo, um homem e um irmão
que eu respeito e admiro. Dizem que o caráter de um homem
é seu destino. Você é um homem de bom caráter. Quero lhe
saudar uma vez mais, com essa agilidade com que tenho que
falar hoje.
Diz o Dr. Márcio que falo exageradamente. Como a senadora tem outros compromissos, eu, para saudá-la em meu nome e
no da minha esposa, vou encurtar meu pronunciamento. Quero
apenas me lembrar dos chineses. Ultimamente eu sigo a teoria
dos chineses. O que dizem os chineses? Que as homenagens a
uma pessoa que hoje representa uma categoria, a Engenharia
Unida, nunca podem ser prestadas com as pessoas sentadas,
razão pela qual solicito que, quem puder se levantar, levante-se
por apenas um segundo.
Sabe, meus amigos Rodrigo Garcia, Arnaldo Jardim, Dr.
Meirelles e Madureira, os chineses também me ensinaram outra
lição em que acredito. Como se pode prestar uma homenagem
a não ser em forma de corrente? Toda corrente é espiritual.
Dizem os chineses: “Homenageiem com o coração e com a
alma, mas a alma não se comunica a não ser por espírito.”
Então, que se comuniquem as mãos. Vamos, cada um de
nós, estender a mão ao vizinho e fazer uma corrente, nesta
noite, senhores engenheiros e senhoras engenheiras - uma
corrente de fé, de esperança, de amor, de ternura, de confiança
no País.
Agora, para saudar esta categoria honrada, decente,
sonhadora, quero que todos nós prestemos uma homenagem
ao senhor presidente, com os nossos corações e as nossas
almas, juntos. Viva o Murilo!
TODOS - Viva o Murilo!
O SR. PRESIDENTE - CAMPOS MACHADO - PTB - Mais alto,
engenheiros e engenheiras de São Paulo! Viva o Murilo!
TODOS - Viva o Murilo!
O SR. PRESIDENTE - CAMPOS MACHADO - PTB - Que Deus
proteja a Federação Nacional dos Engenheiros. (Palmas.)
O SR. MESTRE DE CERIMÔNIAS - ROBERTO WATANABE
- Nós registramos a presença, e já compõe a Mesa de honra,
Gilberto Kassab, ministro das Cidades. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE - CAMPOS MACHADO - PTB - Para usar
a palavra, convido a querida amiga e senadora Marta Suplicy.
(Palmas.)
A SRA. MARTA SUPLICY - Boa noite a todos e a todas.
Cumprimento o caro vice-governador França, com quem tenho
muito prazer de estar aqui, hoje, o caro Campos Machado e o
ministro das Cidades Kassab. Querido amigo Murilo, em seu
nome eu saúdo todas as autoridades aqui presentes, vereadores, deputados e todos os seus amigos, que tornam esta posse
em algo realmente impactante. O Campos Machado estava
dizendo que já veio a seis ou oito. Eu vim a muito menos, mas
assim, cheia, é difícil de se ver. Então, isso mostra o carinho de
todos vocês por ele.
Eu vim exatamente para falar da admiração, Murilo, que
tenho por você, pelas portas abertas do sindicato, pela cooperação que eu sempre senti da sua parte, com toda a estrutura
de lá, pela cooperação com a cidade de São Paulo. Isso é uma
coisa muito importante, porque não é tão simples quanto
parece. É sempre uma vontade de contribuir, de ajudar. É nunca
pedir nada, mas dizer onde podemos ajudar, quem podemos
oferecer para ajudar a encaminhar esse problema, que está na
cidade em todos os momentos. E isso não tem como agradecer.
Isso é algo que realmente não esquecemos.
Tenho certeza de que cada um aqui tem essa percepção,
essa vivência, de uma forma ou de outra, com você - essa
pessoa sempre disponível, aberta e que acolhe. Isso é muito
importante no ser humano. Então, eu quero dar este testemunho - que é meu, pessoal. Imagino que muitos aqui têm algo a
dizer, também, sobre essa trajetória.
Quero falar, agora, dos engenheiros. Aquilo de que nosso
País mais precisa é infraestrutura. Precisa de outras coisas
para começarmos a chegar à infraestrutura. Não precisa ser
engenheiro para perceber - as pessoas mais comuns percebem
- que sem uma infraestrutura o Brasil não tem como chegar ao
primeiro mundo. É claro que isso caminha junto com Educação
e com tudo mais, mas nós sabemos que o tamanho continente
do Brasil necessita de infraestrutura.
Infelizmente, essa não foi a prioridade dos últimos anos.
Nós estamos pagando um preço muito alto por isso. Aqui, quem
é engenheiro deve estar acompanhando a obra “x” ou a obra
“y” e percebe o quanto nós poderíamos e temos que caminhar.
Eu tenho plena confiança no nosso Brasil. Tenho plena confiança nas próximas semanas e acredito na união de todos.
Este sindicato é um exemplo nacional de união, que é algo
muito forte e muito bonito. Tive um pai engenheiro da Poli,
sempre tive grande admiração pelos engenheiros, e acredito
que nós todos estaremos unidos para construir esse Brasil com
que nós sonhamos.
Alguns tiveram grandes decepções, outros nunca se decepcionaram, mas há uma coisa em que todos nós estamos juntos:
todos nós queremos um Brasil que dê certo. Obrigada e boa
noite. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE - CAMPOS MACHADO - PTB - Tem a
palavra meu querido e grande amigo, ministro das Cidades, exprefeito Gilberto Kassab.
O SR. GILBERTO KASSAB - Boa noite a todos e a todas. Inicialmente quero saudar o presidente desta sessão, meu amigo
deputado estadual Campos Machado, e em sua pessoa todos
os parlamentares aqui presentes, em especial os deputados
estaduais. Quero saudar também o vice-governador Márcio
França - é uma alegria revê-lo - e a senadora Marta Suplicy, que
teve que nos deixar.
Faço ainda uma saudação especial a todos os engenheiros
e engenheiras, na pessoa do presidente da Federação Nacional
dos Engenheiros e amigo de todos nós, querido presidente Murilo, que acumula o cargo de presidente da Federação com uma
série de outras atribuições vinculadas à engenharia, entre elas,
notadamente, aquela que tem tido nos últimos uma maior visibilidade, a presidência do Sindicato dos Engenheiros de São Paulo.
Quero dizer que nossa presença aqui, Murilo, em primeiro
lugar, é um ato de reconhecimento ao seu talento, à sua vocação, ao seu desprendimento, ao seu espírito público, que por
anos tem nos apoiado e nos ajudado a fazer da cidade e do
estado de São Paulo e do Brasil um lugar melhor.
O Brasil é um país que conta sempre com a nossa valorosa
engenharia. A engenharia brasileira é uma das mais respeitadas
do mundo, e nossa academia, vinculada à engenharia, é referência em todo o planeta. Hoje, esta plateia vem cumprimentar
você e sua diretoria, a diretoria anterior, pelo trabalho realizado
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sob o seu comando, e a nova diretoria, também sob seu comando, com a certeza de que muito irá contribuir para o desenvolvimento de nossa cidade, de nosso estado e de nosso país.
Tenha certeza, Murilo, de que todos nós iremos continuar
contando com o trabalho, a solidariedade e o apoio de todos
vocês, em especial das entidades vinculadas à engenharia. Que
você possa continuar tendo a boa inspiração, a capacidade de
trabalho e a coragem para manter o mesmo padrão de ações
nos campos ético, cultural e técnico que lhe permitiu conquistar
tanta respeitabilidade e credibilidade junto a seus companheiros e junto a suas diretorias.
É uma satisfação muito grande vir publicamente e exteriorizar isso não apenas como ministro, mas como engenheiro e
como amigo. Parabéns a você e a seus companheiros. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE - CAMPOS MACHADO - PTB - Gostaria
de cumprimentar meus grandes amigos e deputados Ramalho
da Construção e Itamar Borges; o vereador e meu amigo Jamil
Murad; o secretário-adjunto de Desenvolvimento Social e também meu grande amigo, Felipe Sigolo; e o secretário Duarte
Nogueira, que hoje está acidentado mas fez questão absoluta
de vir. Gostaria de cumprimentar ainda o representante do
Ministério Público, Dr. Márcio Elias Rosa e o procurador-chefe
Erich Vinicius Schramm.
Não poderia, neste momento, deixar de chamar o meu
grande amigo, deputado Ramalho, que quer fazer uma breve
manifestação.
Gostaria de justificar o ministro Gilberto Kassab, que tem
um compromisso inadiável. Ele fez questão absoluta de prestigiar este evento, razão pela qual pediu que justificasse a
saída dele. De fato, ele tem uma reunião de trabalho de grande
importância. Vá com Deus, meu caro ministro, meu amigo Gilberto Kassab. (Palmas.)
Tem a palavra o nobre deputado Ramalho da Construção.
O SR. RAMALHO DA CONSTRUÇÃO - PSDB - Boa noite a
todos. Quero cumprimentar o meu companheiro, o meu mestre,
deputado Campos Machado. Cumprimento também o ministro
Kassab, que está saindo; o grande presidente Murilo; o vicegovernador Márcio França, em nome de quem cumprimento
todos os secretários presentes.
Quero dizer, presidente Murilo, da alegria de termos uma
engenharia como temos no Brasil. A engenharia, Márcio França,
nosso vice-governador, está presente em todas as nossas ações.
O médico jamais fará sucesso sem a engenharia. O advogado,
o juiz, o promotor jamais farão sucesso sem a engenharia. A
engenharia está nos computadores, nos programas, em tudo
que fazemos na vida.
No setor da construção, que é exemplo para todo o planeta, sem o engenheiro não temos como avançar. Aqui, vejo
vários amigos da área de engenharia. Estão aqui o Wesley,
grande companheiro, com a sua esposa. De vez em quando,
encontramo-nos; moramos na mesma rua. Quero parabenizar
você, Murilo, e toda a sua diretoria, e desejar sucesso neste
momento difícil.
Deputado Campos Machado, V. Exa. tem conhecimento
de que o setor da construção civil é o que mais sofre com a
crise. Quarenta e um por cento dos contratos foram desfeitos.
Li nos jornais que mais de 70% do dinheiro não será investido
em infraestrutura. Tudo isso tem feito com que a maioria dos
engenheiros perca o emprego de administrativo. Somente uma
construtora no Brasil, cujo nome não vou citar, demitiu 12.170
administrativos, que vai desde a pessoa que ganhava cinco mil
reais aos que ganhavam 125 mil - e os que ganhavam 125 mil
eram quatro ou cinco.
Por conta dessa crise toda, mais de onze se suicidaram.
Não sei o número de pessoas que já perderam família. O
colégio em cuja construção trabalhei, muito conhecido em
Pinheiros, perdeu 70% dos alunos. Por conta das demissões,
claro. A primeira coisa que a pessoa faz é tirar o filho da escola,
fica aguardando.
Amigos engenheiros, tenho a esperança de que é com
vocês que vamos reinventar; é com vocês que vamos, juntos,
dar as mãos para criar. É com os deputados Campos Machado,
Itamar Borges e tantos outros deputados. É com o companheiro
experiente, Calixto Ramos, presidente da Nova Central - talvez,
o mais experiente sindicalista. É com o companheiro Neto, de
outra central de grande representação.
Independentemente do partido da política, vamos dar as
mãos para que, rapidamente, possamos sair da crise. O Brasil
merece fazer girar a roda do desenvolvimento. Vamos fazer
girar a roda do desenvolvimento contando com vocês, engenheiros. Parabéns! (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE - CAMPOS MACHADO - PTB - Convido
agora para usar a palavra o meu amigo, deputado Itamar
Borges.
O SR. ITAMAR BORGES - PMDB - Sr. Presidente desta
solenidade, deputado Campos Machado, minhas senhoras
e meus senhores, uma breve palavra de saudação ao nosso
queridíssimo vice-governador Márcio França, secretário de
Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo; ao nosso
desembargador, representando o presidente do Tribunal de Justiça Paulo Dimas, Dr. Willian Roberto de Campos.
Saúdo a senadora Marta Suplicy, o ministro Kassab, que
por aqui já deixaram suas mensagens. Duarte Nogueira, secretário de estado de Logística e Transportes; Rodrigo Garcia,
secretário de estado da Habitação; Arnaldo Jardim, secretário
de estado da Agricultura e Abastecimento fazem um brilhante
trabalho. Eles defendem e apoiam a engenharia e o desenvolvimento econômico deste País e hoje contribuem na nossa
secretaria.
Da mesma forma, quero saudar o nosso queridíssimo João
Carlos de Souza Meirelles, secretário de estado de Energia e
Mineração, ao lado do secretário de estado da Justiça e Defesa
da Cidadania, Aloísio de Toledo César. Quero saudar todos os
secretários, o Dario, nosso secretário nacional, no Ministério
das Cidades; os vereadores Jamil Murad, José Police Neto; meu
amigo, deputado Ramalho da Construção; Neto, representando
o sindicato que tanto contribui. Neto, você tem um papel importantíssimo nessa caminhada do desenvolvimento deste País.
Sr. Presidente, deputado Campos Machado, sua iniciativa
de acolher esta solenidade na Casa mostra a sua liderança e
a sua grandeza. O senhor, que é um exemplo de parlamentar
nesta Casa, que nos dá exemplo e passa exemplo para este
estado e para este Brasil com o seu mandato, um mandato
digno e honrado e que contribui muito. Hoje, V. Exa. os acolhe,
presididos pelo queridíssimo Murilo Pinheiro, nosso presidente
do sindicato em São Paulo e reconduzido como presidente da
Federação Nacional dos Engenheiros.
Murilo Pinheiro, aqui está o Brasil, aqui estão os sindicatos
de todo o País, aqui estão os engenheiros de São Paulo, a sua
diretoria, os seus amigos e os seus parceiros, que vieram não
só reconduzi-lo, mas reconhecer o seu mandato que se encerra.
Continuar reconduzido no cargo é o exemplo de expectativa e
de esperança que nós temos não só na sua gestão, mas naquela
frase Engenharia Unida, que é o que precisamos.
Fui prefeito por 12 anos, por três mandatos na pequena
Santa Fé do Sul. Como prefeito, aprendi a reconhecer e conviver
com a importância do profissional, do engenheiro para o desenvolvimento do município. O valor que tem Roberto Martins, que
é do Conselho Federal e que tanto soma para que encontremos
os caminhos das alternativas.

