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“A pedido de um amigo, de um velho companheiro, hoje
eu faço esta oração em homenagem aos romeiros, romeiro de
toda parte, também do interior, que presta homenagem ao Bom
Jesus, Nosso Senhor! Ciclistas e rodoviários, grandes cavaleiros,
àqueles que vêm a pé e também os charreteiros, todos têm seu
presidente, têm a sua devoção, os que morrem ficam na lembrança e o que ficam seguem a tradição”.
***
- É realizada uma canção.
***
A SRA. MARIA ESTHER - Bom, minha gente, a idade não
regula, o que regula é o rebolado. Desejo um Feliz Natal e um
Ano Novo cheio de saúde. Que Deus abençoe todos vocês.
Parabéns a todos que aqui estiveram. Agradeço o prefeito de
Pirapora e todos os donos de samba de roda, carnaval, Osvaldo
da Cuíca. Deus abençoe todos que aqui vieram, assim seja em
nome de Deus, nosso pai maior.
A SRA. MESTRE DE CERIMÔNIAS - VERA BUCHERONI Registro a presença de Adalberto Freitas, representando o deputado federal Arnaldo Faria de Sá; Reinaldo Lopes, da Terapia dos
Boêmios; Miro Cardoso, da Associação Cultural Afro- Brasileira
- Voz dos Tambores; Fernanda Santos, do Núcleo de Transmissão do Carnaval da TV Globo; Fernando Ripol, do Samba do
Congo; João Cesar, da União dos Blocos Carnavalescos; Eduardo
Valentim, da velha guarda da Vai Vai e da Fesec - Federação das
Escolas de Samba.
Neste ano esta solenidade inova ao fazer um reconhecimento pelas ações de caráter coletivo de projetos, comunidades
e instituições que contribuem na inovação permanente do
samba como expressão da cultura popular, mantendo sempre
viva sua chama. Chamamos para receber a Menção Honrosa,
nessa celebração dos 100 anos do samba as representações:
Sr. Omar Costa, da Liga Independente das Escolas de Samba de
São Paulo, que este ano comemora seu trigésimo aniversário.
Quem faz a entrega é a deputada Leci Brandão e o Sr.
Maurício Pestana.
***
- É entregue a Menção Honrosa.
***
O SR. OMAR COSTA - Boa noite a todos, hoje é um dia
muito feliz para aprendermos. No samba aprendemos todos os
dias. Fiquei muito emocionado em saber que poderia receber
uma homenagem em nome da Liga das Escolas de Samba, por
ser vice-presidente de uma entidade que é a Sociedade Rosas
de Ouro, que estou há 35 anos. Meus respeitos à Rita, presidente da nossa velha guarda, nosso casal Isabel e Marquinhos,
e à deputada que presta sua homenagem à entidade do nosso
carnaval de São Paulo.
Acho que todo discurso e informação são necessários,
então o aproveitamento desta data, não só pela festividade,
com todo respeito aos homenageados, mas é um momento
para se refletir, principalmente na fala do Sr. Osvaldinho da
Cuíca e nosso amigo Moisés da Rocha. Nós não vivemos um
bom momento, precisamos lutar e retomar espaços que estão
querendo nos tirar, principalmente nosso sol sagrado. É importante a reflexão, e principalmente pensarmos em algumas atitudes para que tudo que foi conquistado não se perca no meio do
caminho. Muito obrigado.
A SRA. MESTRE DE CERIMÔNIAS - VERA BUCHERONI Agora para receber a Menção Honrosa convido as comunidades
Sibipiruna, de Campinas e Terreiro de Compositores, da Capital,
que promovem rodas de samba com composições de autorias
inéditas. Quem fará a entrega será a deputada Leci Brandão,
acompanhada do Sr. Marquinhos Jaca e o Chapinha da Vela.
***
- São entregues as Menções Honrosas.
***
O SR. - É isso aí gente, boa noite a todos e todas. Ficamos
agradecidos por participarmos disso. Gostaria de uma salva de
palmas para a Leci Brandão, e Marquinhos Jaca que representa
as comunidades. Nós ficamos muito felizes, a palavra é contemplação. Contemplar cada sambista e cada compositor que
foram todas as quintas feiras lá, nos representando compondo
e cantando. Foram cinco anos, por enquanto estamos nessa
luta, mais de 50 sambas, alguns gravados. Ficamos felizes de
fazer parte disso. Essa premiação é dedicada a todos os compositores do Terreiro e para quem passou dentro de lá. Boa noite
para todos. (Palmas.)
O SR. CHAPINHA DA VELA - Boa noite a todas as comunidades presentes, um especial para a minha comunidade Samba
da Vela, que está presente aqui. Para mim é uma honra imensa
entregar essa homenagem para vocês, ainda que seja um
projeto que não tive a oportunidade de ir, mas já tenho recomendações demais para saber que é um projeto maravilhoso
de samba autoral.
Como militante do samba, uma das coisas que mais defendo. Eu defendo o samba autoral nas comunidades não menosprezando os cartolas, muito pelo contrário, nós aprendemos
com eles e vamos sempre reverenciá-los, mas se continuarmos
cantando só eles daqui 50 anos estaremos nessa ainda. Então
vocês também entendem essa mensagem, que é um embrião
que plantamos lá atrás e está dando muito certo. Meus parabéns a todas as comunidades, independente de qualquer coisa.
O SR. - Em nome do Sibipiruna quero agradecer imensamente essa homenagem, um projeto despretensioso cuja ambição é fazer samba de forma democrática e aberta. Nós usamos
o samba como instrumento de resistência, isso foi colocado
aqui. Quero deixar um abraço muito grande para o Leandro RP,
que não pôde estar presente, mas é um dos fundadores e responsáveis. Eu quero pedir uma salva de palmas para o Toinho
Melodia, nosso padrinho. (Palmas.)
Quero deixar um forte abraço e convido para visitar o
Sibipiruna, que acontece todo primeiro domingo do mês em
Campinas.
A SRA. MESTRE DE CERIMÔNIAS - VERA BUCHERONI - E
para receber sua homenagem, convidamos o cantor Reinaldo
Gonçalves Zacarias, “o príncipe do pagode”. Recebe das mãos
da deputada estadual Leci Brandão.
***
- É feita a homenagem.
***
O SR. REINALDO GONÇALVES ZACARIAS - O certo era o
Marquinhos falar, mas antes de mais nada quero agradecer
essa cidade que recebe tanta gente como eu, que sou carioca e
tenho tanto carinho, e pela maneira que sempre fui respeitado
e admirado. Agradeço a Deus por ter vindo morar em São Paulo,
talvez se eu não viesse hoje eu não seria quem eu sou. Muito
obrigado São Paulo. Obrigado Leci Brandão pelo carinho. Vamos
lutar por nosso samba. Obrigado.
A SRA. PRESIDENTE - LECI BRANDÃO - PCdoB - Só quero
pedir aplausos para o Botequim, do Camisa Verde Branco,
meu camarada fez toda a inicialização lá. Temos que aplaudir
o Camisa Verde Branco, porque precisa chegar onde ele nunca
devia ter saído.
A SRA. MESTRE DE CERIMÔNIAS - VERA BUCHERONI Antes das palavras de encerramento da deputada estadual eu
gostaria de pedir uma salva de palmas para todos os homenageados do samba desta noite. (Palmas.)
A SRA. PRESIDENTE - LECI BRANDÃO - PCdoB - Nós viemos
aqui, pessoas da maior importância e idades que precisamos
pedir benção, dizer que são referências. Muita coisa dita aqui
ao meu respeito fico às vezes até meio constrangida, porque
não sou nada disso. Nada mais faço que a minha obrigação,
ninguém está fazendo favor algum. É nossa obrigação, de quem
gosta do samba e que respeita e reconhece o samba de São
Paulo como uma das mais representativas culturas desse país.
Quero dizer para os senhores que enquanto estivermos
nesta Casa, enquanto vocês quiserem que estejamos aqui, sempre no ano de dezembro e no Dia Nacional do Samba vamos
homenagear as pessoas. É importante fazermos isso enquanto
elas estão vivas, depois não adianta homenagear. Elas estão
aí, podem caminhar, virem até aqui, falar e desabafar. Eles têm
todo esse direito. Convido a todos para o coquetel que será
servido no Hall Monumental. Viva o Dia Nacional do Samba!
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Esgotado o objeto da presente sessão, esta Presidência
agradece às autoridades, à minha equipe, aos funcionários
dos serviços de Som, da Taquigrafia, de Atas, do Cerimonial, da
Secretaria-Geral Parlamentar, da Imprensa da Casa, da TV Legislativa, e das Assessorias Policiais Civil e Militar que, bem como,
a todos aqueles que colaboraram para este evento.
Está encerrada a sessão.
***
- Encerra-se a sessão às 21 horas e 52 minutos.
***

5 DE DEZEMBRO DE 2016
89ª SESSÃO SOLENE ENTREGA
DA MEDALHA MINISTRO CELSO FURTADO
EM HOMENAGEM AOS ECONOMISTAS
Presidente: ED THOMAS

RESUMO
1 - ED THOMAS
Assume a Presidência e abre a sessão. Anuncia a
composição da Mesa. Nomeia as demais autoridades
presentes. Informa que a Presidência efetiva convocara a
presente sessão solene, a pedido do deputado Ed Thomas,
na direção dos trabalhos, com a finalidade de entregar
a "Medalha Ministro Celso Furtado em Homenagem
aos Economistas". Convida o público a ouvir, de pé,
o "Hino Nacional Brasileiro". Afirma que, a seu ver, a
economia brasileira poderia estar em melhor situação
caso as autoridades do País tivessem escutado as opiniões
dos profissionais desta área do conhecimento. Agradece
os homenageados desta solenidade, em nome dos
parlamentares desta Casa, pela contribuição social de
seu trabalho para o desenvolvimento do Brasil. Discorre
sobre a amplitude das possibilidades de atuação destes
profissionais.
2 - AFONSO ARTHUR NEVES BAPTISTA
Professor doutor, idealizador e Secretário-Geral da Medalha
Ministro Celso Furtado, solicita a realização de um minuto
de silêncio em homenagem a membros da imprensa e da
equipe da Associação Chapecoense de Futebol, vítimas de
acidente aéreo recente. Discorre a respeito da trajetória
profissional do economista Celso Furtado. Descreve o
histórico da criação da Medalha Ministro Celso Furtado
em Homenagem aos Economistas. Tece agradecimentos
ao deputado estadual Ed Thomas por sua parceria com os
profissionais da economia. Anuncia a homenagem, com
entrega de placa comemorativa, ao deputado estadual Ed
Thomas.
3 - PRESIDENTE ED THOMAS
Agradece a homenagem recebida. Declara-se
comprometido, como parlamentar, à valorização dos
economistas.
4 - FRANCISCO PRISCO NETO
Professor doutor e vice-presidente do Conselho Regional
de Economia do Estado de São Paulo, lamenta as notícias
atuais a respeito da situação política e econômica
do Brasil. Enfatiza que, a seu ver, os profissionais
homenageados nesta solenidade trazem esperança para o
futuro do País.
5 - PRESIDENTE ED THOMAS
Anuncia homenagem, com entrega da Medalha
Ministro Celso Furtado e diploma, a economistas que se
destacaram no exercício de suas atividades profissionais,
os quais foram nomeados pela mestre de cerimônias Vera
Bucheroni.
6 - MANUEL ENRIQUEZ GARCIA
Professor doutor e presidente do Conselho Regional
de Economia do Estado de São Paulo, cumprimenta
os presentes. Acentua a relevância do trabalho dos
economistas. Congratula os homenageados desta
solenidade.
7 - PRESIDENTE ED THOMAS
Tece comentários sobre a importância da humildade para a
superação dos problemas brasileiros. Ressalta a relevância
social dos profissionais homenageados nesta solenidade.
Situa a política como instrumento para a transformação
humana e social. Aponta que, a seu ver, as primeiras
lições de economia devem ser dadas na família. Comenta
reportagem acerca de uma pesquisa de comportamento
da população brasileira em relação ao dinheiro. Lamenta
a apatia de empresários e do Poder Público diante das
alternativas de crescimento sugeridas pelos economistas.
Faz agradecimentos gerais. Encerra a sessão.
***
- Assume a Presidência e abre a sessão o Sr. Ed Thomas.
***
A SRA. MESTRE DE CERIMÔNIAS - VERA BUCHERONI - Boa
noite, senhoras e senhores, sejam bem-vindos à Assembleia
Legislativa do Estado de São Paulo. Gostaria de solicitar a
algum convidado que não tenha se identificado ao Cerimonial
que, por favor, se identifique na parte de baixo.
Daremos início à sessão solene com a finalidade de entregar a Medalha Ministro Celso Furtado em homenagem aos
economistas.
O SR. PRESIDENTE - ED THOMAS - PSB - 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 e Srs. Deputados, minhas senhoras e
senhores, esta sessão solene foi convocada pelo presidente
efetivo desta Casa, deputado Fernando Capez, a pedido deste
deputado, com a finalidade de entregar a Medalha Ministro
Celso Furtado em homenagem aos economistas.
Temos a nossa Mesa composta pelo professor Dr. Afonso
Arthur Neves Baptista, secretário-geral da Medalha Ministro
Celso Furtado; o nosso professor Dr. Francisco Prisco Neto, vice-presidente do Conselho Regional de Economia do Estado de
São Paulo. Também aguardamos a presença do digno vereador
Eliseu Gabriel.
Convido a todos os presentes, aqueles que puderem, para
que, em posição de respeito, possamos ouvir o Hino Nacional
Brasileiro, executado pela Banda da Polícia Militar do Estado de
São Paulo, sob a regência do subtenente PM Edgar Lourenço,
nosso querido maestro, muito obrigado. À digna Polícia Militar
do Estado de São Paulo, nossos aplausos, por favor. Obrigado
maestro e nossa Polícia Militar. (Palmas.)
***
- É executado o Hino Nacional Brasileiro.
***
O SR. PRESIDENTE - ED THOMAS - PSB - À Polícia Militar do
Estado de São Paulo, a nossa gratidão, o nosso muito obrigado,
que Deus os guarde sempre, muito obrigado ao nosso querido
maestro Edgar Lourenço.
Comunicamos a todos os presentes que esta sessão solene
está sendo transmitida ao vivo pela TV Web e será transmitida
pela TV Assembleia, neste sábado, dia 10, às 21 horas da noite,
pela NET, canal 7; pela TV Vivo, no canal 9; e pela TV Digital
aberta, canal 61.2.
Senhoras e senhores, agradecemos a todos, sejam bem-vindos à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. É
uma grande alegria poder recebê-los, gente tão especial, trabalhadora e verdadeira. Quem sabe se todos aqueles que estão
em Brasília e nós que estamos aqui - os políticos deste País, os
ministros, os secretários, Executivo e Legislativo, de uma forma
geral - tivéssemos ouvido os economistas. Não estaríamos na
situação que estamos vivendo e por aquilo que nós estamos
passando.

Lógico que vamos superar, mas dói, e muito. Assim que
nós chegamos, o Luís Carlos dizia: “Nós falamos, avisamos
e sabemos o que vai acontecer. E depois sofremos juntos. Ao
mesmo tempo, depende de todos nós. Economista significa,
com certeza, uma simples opinião - realidade”. E é necessário
acreditar em quem estudou, avançou, quem chegou aqui com
toda a propriedade - mas não foi dessa forma que aconteceu.
Mas o que acontece hoje, como foi no ano passado, é o
privilégio de poder ser chamado pelo Dr. Afonso, que está aqui,
para que pudéssemos estar na frente desse microfone, com a
autorização do nosso presidente Capez, e poder prestar essa
homenagem tão bem-vinda. Com certeza um dos maiores projetos de um político é a valorização humana, de um profissional.
Nós nos sentimos muito honrados em nome dos 94 deputados com a presença dos senhores, e que se escreva na história deste Parlamento a presença, mais uma vez, de todos as
senhoras e os senhores, pelo Dia do Economista, profissionais
tão importantes - e que serão muito mais de agora em diante.
Obrigado, que Deus guarde a todos. Vamos juntos nessa
homenagem, que é simples, é bem verdade, mas que é de muita
alegria também. Queremos agradecer ao João Oliveira Gomes,
representando o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo,
muito obrigado; representando o deputado Salim Curiati, o Sr.
Marcelo Rodrigues; representando o Rotary Club São Paulo/Sul,
o Sr. Marcos Totoli, muito obrigado; o Sr. João Oliveira representa o nosso querido amigo Dr. Dimas.
Economista é uma profissão multifuncional. Controlar os
gastos já é algo muito difícil para a maioria das pessoas, imagine ter que compreender os recursos existentes e deles ajudar a
fatiar o bolo entre a produção e distribuição de bens de consumo. Não é tão simples. Na macroeconomia, por exemplo, o dia
a dia envolve política econômica de distribuição de renda, gastos e investimentos públicos. Além disso, relaciona as situações
do mercado como um todo.
Já na microeconomia, diz respeito ao desenvolvimento e
a viabilidade da indústria do comércio, o economista orienta
o planejamento econômico e financeiro do negócio, controlando gastos e custos, e fazendo previsões sobre os nichos do
mercado.
A homenagem que esta Casa de Leis presta a esses profissionais, colabora com a conscientização da importância da
profissão, considerando que, atualmente, economistas ocupam
os principais cargos do mundo corporativo, financeiro e também do setor público.
O economista tem uma formação acadêmica muito ampla
e este fator permite que ele atue no setor financeiro, bancos,
corretoras, entre outros - coorporativas, empresas, bem como
no setor público, principalmente na área de pesquisa.
Autarquias e secretarias sempre trazem a figura do economista, a sua atuação é possível em todas as esferas, não sendo
exclusiva ao mercado financeiro.
Economia é uma ciência humana, e não exata. Ela traz
aspectos filosóficos, sociológicos, entre outros. O economista
pode atuar em diversas áreas como em análise do comportamento do mercado, da sociedade - que é o equilíbrio econômico
-, demanda e oferta e, com base nessas avaliações, analisar a
projeção do crescimento econômico. Ele busca investimentos,
alavancagem financeira, recursos, enfim, análises que objetivam
buscar o crescimento de uma empresa ou país.
Parabéns economistas pelo seu dia, especialmente pelo
papel que exercem na sociedade, contribuindo pelo crescimento da economia e pela melhoria da qualidade de vida da
população. Nós devemos aplaudir a todos os economistas, com
certeza.
Nesse instante, esta Presidência, com muito carinho, respeito e com a minha gratidão, sempre, concedo a palavra ao
Dr. Afonso Arthur Neves Baptista, secretário- geral da Medalha
Ministro Celso Furtado, e idealizador. Dr. Afonso, com a palavra.
O SR. AFONSO ARTHUR NEVES BAPTISTA - Excelentíssimo
presidente, nobre deputado Ed Thomas; autoridades, minhas
senhoras e senhores, colegas economistas, permita-me, Sr.
Presidente, quebrar o protocolo, solicito um minuto de silêncio
pelo trágico acidente com a equipe do Chapecoense, jogadores,
imprensa e dirigentes.
***
- É feito um minuto de silêncio.
***
Fui o idealizador e criador da medalha Ministro Celso
Furtado. Celso Monteiro Furtado nasceu em Pombal, no sertão
paraibano, em 26 de julho de 1920. Faleceu no Rio de Janeiro
em 20 de novembro de 2004, e foi um dos maiores economistas
e pensadores brasileiros.
Foi responsável pelas políticas de cunho econômico arquitetadas no Brasil nas últimas décadas, adepto de uma atitude
intervencionista e no funcionamento da economia. Seu pensamento apresenta-se, sob vários aspectos, em sintonia com
ideias promovidas pela Cepal - Comissão Econômica Para a
América Latina -, órgão da ONU criado para auxiliar os países
latino-americanos no desenvolvimento de ações econômicas
que permitam o seu progresso financeiro e econômico.
Tive o apoio de todos os senhores conselheiros, regulamentada pela Resolução Corecon/SP 568, de 14 de março de
2012. Esta láurea visa agraciar os economistas, entidades que
têm se destacado no ramo das ciências econômicas e prestado
relevantes serviços à economia e à sociedade, tanto na área
pública quanto privada.
Agradeço ao nobre deputado Ed Thomas, parceiro dos
economistas, que vem prestigiando a nossa categoria há vários
anos e foi proponente desta sessão solene, em que temos a
honra de homenagear tão ilustres personalidades.
Cumprimento todos os colegas economistas homenageados e agradeço a presença de todos. Muito obrigado.
Anuncio a homenagem, com entrega de placa comemorativa, ao deputado estadual Ed Thomas, feita pelo Sr. Francisco
Prisco Neto, vice-presidente do Conselho Regional de Economia
do Estado de São Paulo.
Convido o deputado Ed Thomas para receber uma placa de
gratidão pelos relevantes serviços prestados em prol da nossa
categoria, e como nosso parceiro na Assembleia Legislativa
do Estado de São Paulo. Também convido o vice-presidente do
Conselho, o Francisco Prisco Neto, para entregar essa placa.
***
- É entregue a placa.
***
O SR. PRESIDENTE - ED THOMAS - PSB - Agradeço, Dr.
Afonso. Na verdade, todos nós temos que entender um pouco
de economia. A verdade é que existem muitos curiosos, não
é Dr. Francisco? A curiosidade não só mata, como destrói, e,
na verdade, tira o dinheiro dos que realmente trabalham, por
curiosidade por toda uma situação. Por isso, esses profissionais
estão aqui e precisam ser valorizados e homenageados.
É a minha obrigação, simples assim, reconhecer valores
não apenas nessa área, mas em todas. Minha eterna gratidão,
amizade e muito obrigado Dr. Afonso. Com todo o carinho,
quero chamar o professor Dr. Francisco Prisco Neto para usar da
palavra, que é o nosso vice-presidente do Conselho Regional de
Economia do Estado de São Paulo. Muito obrigado.
Quando procurei fazer um prospecto, com apenas algumas
palavras de saudação, há um medo enorme de errar, de ter
escrito e depois falar algo que não fosse condizente com a situação. Professor, se tiver que fazer alguma correção ou ressalva,
o senhor faça depois. Muito obrigado, é um privilégio recebê-lo.
O SR. FRANCISCO PRISCO NETO - Não há ressalvas. Excelentíssimo deputado estadual Ed Thomas, secretário-geral da
Medalha Professor Celso Furtado, Afonso Neves, senhoras e
senhores, economistas e familiares, fiquei muito agradecido
pelo economista Afonso me convidar para proferir algumas
palavras.

sexta-feira, 23 de dezembro de 2016
Vim no caminho ouvindo o rádio, tentando arrumar um
caminho alternativo para chegar e, infelizmente, o que escutamos são as notícias que todos já estamos cansados - taxas de
inflação, a queda muito tímida da taxa de juros, 70% das famílias endividadas, corrupção, suborno, isso é um pouco cansativo.
Mas, de repente, tive um alento, lembrando que estava vindo
para uma solenidade, uma festividade na Assembleia Legislativa, onde alguns colegas vão ser laureados.
Fiquei lembrando, e como conheço muitos dos que estão
aqui e sei o que cada um faz, o esforço que cada um realiza
para tentar transformar o nosso mundo em um lugar melhor,
de repente me veio uma alegria, porque fiquei esperançoso. Sei
que cada um desses meus colegas economistas que estão aqui,
tanto no mundo acadêmico, quanto na vida profissional, fazem
o melhor e procuram sempre realizar o melhor.
Eles são diferentes e fazem a diferença. Nós só vamos
mudar o nosso mundo e construir um Brasil melhor se cada
um fizer a diferença. Então, de repente, me veio uma alegria e
uma esperança, porque sei que cada um dos que estão aqui,
recebendo hoje essa merecida homenagem, fazem a diferença.
Ainda há esperança para os meus filhos e netos, existe uma luz
no fim do túnel.
De repente, aquela tristeza, de ouvir tantas notícias ruins,
se tornou uma alegria. Gostaria de compartilhar com vocês
que todos fazem a diferença. Somos responsáveis, tentamos
e orientamos, damos as nossas consultorias, temos os nossos
diagnósticos e, se não somos ouvidos, estamos fazendo a nossa
parte. O nosso tijolinho está sendo colocado nessa construção.
É um trabalho árduo e diário, mas estamos presentes. Gostaria de compartilhar com vocês a minha alegria de estar hoje
representando o professor Manolo, que não pôde comparecer,
e dar um abraço especial em cada um de vocês. Sei como cada
um que estou olhando hoje está se sentido, existe um misto de
emoção e medo, porque está em nossas mãos a responsabilidade de mudar o País.
Mas nós somos competentes, devemos lembrar o juramento que fizemos no passado - e olha que o meu completará
40 anos. O diretor da minha faculdade está aqui, Caparroz.
Fizemos um juramento e, se ele for cumprido, vamos conseguir
ir avante.
Não vamos olhar o que essas pessoas estão fazendo de
errado, vamos tentar continuar a fazer o nosso trabalho certo,
porque só assim vamos chegar em algum lugar. Fico muito
contente por vocês estarem aqui. Obrigado, deputado Ed, por
essa oportunidade.
O SR. PRESIDENTE - ED THOMAS - PSB - Senhoras e senhores, vamos ao momento especial. Chamo o Dr. Afonso Arthur
Neves Baptista, secretário-geral da Medalha Ministro Celso
Furtado, e também o professor Francisco, e o Dr. Manuel Enriquez Garcia, que não chegou ainda, para fazermos a entrega da
Medalha Ministro Celso Furtado.
Gostaria que os senhores pudessem ir lá à frente. Daqui
a pouco, é importante que os senhores possam estar ali. Nós
temos 30 homenageados, para chegar até aqui em cima, fica
um tanto quanto difícil. A nossa querida Vera vai chamar à frente e iremos homenagear a todos, porque então a foto fica muito
mais bonita, atendendo também a um apelo da TV Assembleia,
por causa do tempo, e que nós tenhamos uma foto com boas
recordações de pessoas valorosas que a Assembleia Legislativa
homenageia na noite desta segunda-feira.
A SRA. MESTRE DE CERIMÔNIAS - VERA BUCHERONI Convido para receber a homenagem o Sr. Alexandre Petri; Sr.
Almir dos Santos; Sr. Alvaro de Figueiredo Neto; Sr. Antonio
Eustaquio de Andrade; Sr. Antonio Luiz Gonçalves de Lima; Sr.
Carlos Eduardo Alencar Vanetti; Sr. Dimar Miguel Elias; Sr. Etsuo
Numa; Sra. Fernanda Fernandes Pacheco Pinheiro e o Sr. Francisco Alvarez Garcia. Por favor, se coloquem aqui à frente para
receber a sua homenagem.
O SR. PRESIDENTE - ED THOMAS - PSB - Pois não, pode
ficar à vontade, doutor. Vamos entregando e agora o trabalho
é dos fotógrafos, assim que receberem o diploma e a medalha.
Apenas para seguir um rito que é do nosso Cerimonial, o Dr.
Manuel, o Dr. Afonso e o Dr. Francisco, podem todos perfilar, e
cada um vai entregando uma medalha com o procedimento,
para facilitar também para a nossa TV Assembleia. Podem
ficar, por favor, os nossos convidados e homenageados aqui
na frente.
***
- São entregues os diplomas e as medalhas.
***
O SR. PRESIDENTE - ED THOMAS - PSB - Agora sim, uma
foto grandiosa, lado a lado com as medalhas. Agradeço a
cooperação e a colaboração para que vocês fiquem mais lindos.
Nosso agradecimento, parabéns pela homenagem.
A SRA. MESTRE DE CERIMÔNIAS - VERA BUCHERONI Agora, para receber uma homenagem, convido o Sr. Gilberto
Caetano; Sra. Helena Freire; Sr. Icaro Elias Razuk; Sr. Jason
Freitas Vieira; Sr. João de Matos Fernandes; Sr. João Miguel
Caparroz; Sr. João Luiz Pires de Souza; Sr. José Marcos de
Campos; Sr. José Afonso Mazzon; e o Sr. José Augusto Pereira.
Convido que todos se coloquem aqui na frente para receber a
sua homenagem.
***
- São entregues os diplomas e as medalhas.
***
O SR. PRESIDENTE - ED THOMAS - PSB - Sessão solene com
a finalidade de entregar a Medalha Ministro Celso Furtado em
homenagem aos economistas, em destaque a Assembleia Legislativa, se sente muito feliz e honrada com a presença de gente
tão especial do nosso estado de São Paulo.
Lembrando que, logo depois, queremos uma foto de todos,
com certeza, para que se escreva na história da Assembleia
Legislativa esse dia tão especial, dedicado aos economistas,
homenagem prestada pelo Corecon e pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Vamos aplaudir os nossos economistas, por favor.
A SRA. MESTRE DE CERIMÔNIAS - VERA BUCHERONI
- Nossos próximos homenageados, convido para que se coloquem aqui na frente o Sr. Marco Antônio Vasquez; Sr. Marcos
Shalders da Silva; Sr. Ossian Augusto de Souza Neto; Sr. Paulo
Alex Bertone; Sr. Paulo Sergio Xavier Dias da Silva; Sr. Pedro
Akiiwa Fukumura; Sr. Roberto Sadao Yoshihiro; Sr. Ronaldo José
Bispo; Sra. Rossana Berti Martins Bonilha de Toledo Piza e Sr.
Rubens André Bueno.
***
- São entregues os diplomas e as medalhas.
***
O SR. PRESIDENTE - ED THOMAS - PSB - As manchetes dos
jornais amanhã dirão que a economia não está bonita, mas os
economistas estão.
A SRA. MESTRE DE CERIMÔNIAS - VERA BUCHERONI - Para
receber essa homenagem agora, convido o Sr. Salmo Lorenzon; Sr. Sergio Moreno; Sr. Sergio Prado de Mello; Sr. Tharcisio
Bierrenbach de Souza Santos; Sra. Marcia da Silva Peetz; Sr.
Timotheo Ferreira de Lima Filho; Sr. Adalberto Carneiro de Oliveira. Por favor, se coloquem aqui à frente para receber a sua
homenagem.
***
- São entregues os diplomas e as medalhas.
***
O SR. PRESIDENTE - ED THOMAS - PSB - Gostaria, se for
possível, nesse instante, que todos os que foram agraciados
e homenageados viessem à frente para que tirássemos uma
grande foto deste momento, com certeza, inesquecível. Um
momento muito especial para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, nesta noite de segunda-feira. Fazemos essa
homenagem através do Corecon para os nossos economistas do
estado de São Paulo. Obrigado pela presença de todos.

