10 – São Paulo, 128 (115)
PARECER Nº 901, DE 2018
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E REDAÇÃO, SOBRE O PROJETO DE LEI
Nº 1085, DE 2017
De autoria do Deputado Gil Lancaster, o projeto em epígrafe institui a "Semana de Conscientização sobre a Síndrome de
Berardinelli".
Nos termos do item 2, parágrafo único do artigo 148 da
XIV Consolidação do Regimento Interno, a propositura esteve
em pauta, sem receber emendas ou substitutivos.
Na sequência do processo legislativo, veio a proposição à
análise desta Comissão de Constituição, Justiça e Redação, a
fim de ser apreciada quanto aos seus aspectos constitucional,
legal e jurídico, conforme previsto no artigo 31, § 1º, do regimento citado.
Do exame do assunto, verificamos que a matéria tratada
na propositura é de natureza legislativa e obedece aos ditames
dos artigos 19, 21, inciso III, e 24, “caput”, da Constituição
Estadual, estando ainda de acordo com o artigo 146, inciso III,
do Regimento Interno.
Assim sendo, manifestamo-nos favoravelmente à aprovação do Projeto de lei nº 1085, de 2017.
a) Marta Costa – Relatora
Aprovado como parecer o voto da relatora, favorável à
proposição.
Sala das Comissões, em 26/6/2018.
a) Célia Leão – Presidente
Antonio Salim Curiati – José Zico Prado – Geraldo Cruz
– Gilmaci Santos – Marta Costa – Célia Leão – Afonso Lobato
– João Caramez

PARECER Nº 902, DE 2018
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E REDAÇÃO, SOBRE O PROJETO DE LEI
Nº 216, DE 2018
De autoria do Deputado Roberto Engler, o projeto em
epígrafe dá a denominação de “Prefeito Maurício Sandoval
Ribeiro” à ponte sobre o Rio Sapucaí localizada no KM 372 da
Rodovia Cândido Portinari – SP 334, na divisa municipal entre
Batatais e Restinga.
Em pauta, nos termos regimentais, a propositura não recebeu emendas ou substitutivos.
A seguir, o projeto foi encaminhado a esta Comissão de
Constituição e Justiça e Redação para ser analisado quanto aos
aspectos definidos no art. 31 § 1º, do Regimento Interno.
Quanto à legalidade, a propositura atende às exigências
constantes do art. 1º, I a III, da Lei nº 14.707, de 2012, que
dispõe sobre a denominação de prédios, rodovias e repartições
públicas estaduais.
Cumpre registrar que o Departamento de Estradas de
Rodagem – DER, respondendo a questionamento formulado por
esta Casa, informou que até a presente data não foi localizado
nenhuma denominação para o próprio em questão.
Além disso, a Divisão de Pesquisa Jurídica desta Casa
informa a fls. 9, que não foi encontrada lei atribuindo a mesma
denominação a outro próprio do Estado, estando apto a receber
tal homenagem.
Diante do exposto, somos compelidos a nos manifestar
favoravelmente à aprovação do Projeto de Lei nº 216, de 2018.
a) Afonso Lobato – Relator
Aprovado como parecer o voto do relator, favorável à
proposição.
Sala das Comissões, em 26/6/2018.
a) Célia Leão – Presidente
Antonio Salim Curiati – José Zico Prado – Célia Leão –
Marta Costa – Geraldo Cruz – Gilmaci Santos – Afonso Lobato
– João Caramez

PARECER Nº 903, DE 2018
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E REDAÇÃO, SOBRE O PROJETO DE LEI
Nº 272, DE 2018
De autoria do n. Deputado Hélio Nishimoto, a presente
propositura dá a denominação de “1º Sargento PM Adauto
Feitosa da Silva” à sede do Destacamento da Polícia Militar,
em Jambeiro.
Esta proposição esteve em pauta, nos termos regimentais,
nos dias correspondentes às 55ª a 59ª Sessões Ordinárias (de
03/05 a 09/05/2018), não tendo recebido emendas ou substitutivos.
Às fls. 02, encontra-se acostado o respectivo atestado de
óbito, conforme exige a legislação de regência.
O Departamento de Documentação e Informação desta
Casa anexou, às fls. 04, Pesquisa de Informações Técnicas
datada de 09/05/2018, registrando que não foi encontrada lei
estadual que dê denominação a outro próprio do Estado com o
nome do homenageado.
Consoante o artigo 31, § 1º, do Regimento Interno, cumpre
a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação deliberar
sobre os aspectos constitucional, legal e jurídico da proposição,
o que fazemos nos seguintes termos:
Ao examinarmos a propositura, pudemos constatar que o
assunto em tela é de natureza legislativa e, quanto à iniciativa,
de competência concorrente, nos termos do que dispõe o artigo
24, da Constituição do Estado, preenchendo ainda os requisitos
estabelecidos pela Lei nº 14.707, de 8 de março de 2012.
Quanto ao mérito da propositura, o currículo demonstra
que o homenageado sempre exerceu suas funções na Polícia
Militar com respeito e dedicação à população, contribuindo
com a manutenção da ordem e segurança pública do município.
Além disso, prestava relevantes serviços à população menos
favorecida dando aulas de direção e assumindo o cargo de
preparador físico do time de futebol da cidade.
Posto isto, diante da merecida e plenamente justificável
homenagem que se pretende prestar, manifestamo-nos favoravelmente ao Projeto de Lei nº 0272, de 2018, de autoria do n.
deputado Hélio Nishimoto.
a) Edmir Chedid – Relator
Aprovado como parecer o voto do relator, favorável à
proposição.
Sala das Comissões, em 26/6/2018.
a) Célia Leão – Presidente
Antonio Salim Curiati – José Zico Prado – Geraldo Cruz –
Gilmaci Santos – Afonso Lobato – João Caramez –Marta Costa
– Célia Leão

DESPACHOS
PROJETO DE LEI Nº 89, DE 2017
DESPACHO
Deferido o pedido de retirada nos termos do artigo 176,
“caput”, do Regimento Interno.
Arquive-se.
Em 28/6/2018.
a) CAUÊ MACRIS – Presidente
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Comissões
CONVOCAÇÕES
CPI FEIRAS ITINERANTES
CONVOCAÇÃO
Convoco, nos termos regimentais, os Senhores Deputados
abaixo relacionados, membros efetivos da Comissão Parlamentar
de Inquérito constituída com a finalidade investigar as denominadas feiras itinerantes ou feirões de mercadorias nos diversos
municípios do Estado, a frequência com que acontecem, as
condições de segurança e adequação dos locais onde as mesmas
ocorrem, a regularidade comercial e fiscal de seus expositores,
bem como detectar os eventuais prejuízos sofridos pelo comércio
local, para a Reunião Especial de Eleição de Presidente e Vice-Presidente deste Órgão Técnico, a realizar-se dia 03/07/2018,
terça-feira, às 15:00 horas, no Plenário José Bonifácio.
Membros Efetivos
Carlão Pignatari
Geraldo Cruz
Aldo Demarchi
João Caramez
Reinaldo Alguz
Itamar Borges
Sebastião Santos
Vitor Sapienza
Feliciano Filho
Sala das Comissões, em 25/06/2018.
Vitor Sapienza

PSDB
PT
DEM
PSB
PV
MDB
PRB
PPS
PRP

CPI CRIMES CIBERNÉTICOS
CONVOCAÇÃO
Convoco, nos termos regimentais, a Senhora Deputada e os
Senhores Deputados abaixo relacionados, membros efetivos da
Comissão Parlamentar de Inquérito constituída com a finalidade
de investigar os crimes cibernéticos no Estado, suas modalidades mais frequentes e suas consequências para o sistema financeiro, comercial, social e público em São Paulo, para a Reunião
Especial de Eleição de Presidente e Vice-Presidente deste Órgão
Técnico, a realizar-se dia 04/07/2018, quarta-feira, às 14:00
horas, no Plenário Tiradentes.
Membros Efetivos
Marco Vinholi
Alencar Santana Braga
Rodrigo Moraes
Caio França
Edson Giriboni
Jooji Hato
Gilmaci Santos
Davi Zaia
Clélia Gomes
Sala das Comissões, em 28/06/2018.
Deputado Edson Giriboni

PSDB
PT
DEM
PSB
PV
MDB
PRB
PPS
AVANTE

CPI SERVIÇOS DE ATENDIMENTO
AO CONSUMIDOR - SACS
CONVOCAÇÃO
Convoco, nos termos regimentais, os Senhores Deputados
abaixo relacionados, membros efetivos da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída com a finalidade de investigar os
SACs – Serviços de Atendimento ao Consumidor, e a efetividade
da solução de dúvidas ou conflitos para o consumidor, bem
como a excessiva presença de atendimento eletrônico e a quase
absoluta ausência de atendimento presencial, para a Reunião
Especial de Eleição de Presidente e Vice-Presidente deste Órgão
Técnico, a realizar-se dia 04/07/2018, quarta-feira, às 14:00
horas, no Plenário José Bonifácio.
Membros Efetivos
Cássio Navarro
José Zico Prado
Edmir Chedid
Caio França
Chico Sardelli
Léo Oliveira
Milton Vieira
Celso Nascimento
Paulo Correa Jr
Sala das Comissões, em 28/06/2018.
Deputado José Zico Prado
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Debates
9 DE JUNHO DE 2018
38ª SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM
ÀS ENTIDADES ANTIALCOÓLICAS
DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência: LUIZ FERNANDO LULA DA SILVA

RESUMO
1 - PRESIDENTE LUIZ FERNANDO LULA DA SILVA
Assume a Presidência e abre a sessão.
2 - LAINE AMORIM
Mestre de cerimônias, anuncia a composição da Mesa.
3 - PRESIDENTE LUIZ FERNANDO LULA DA SILVA
Informa que a Presidência efetiva convocara a presente
sessão solene, atendendo solicitação deste deputado, na
direção dos trabalhos, em "Homenagem às Entidades
Antialcoólicas do Estado de São Paulo". Convida o público
a ouvir, de pé, o "Hino Nacional Brasileiro". Solicita um
minuto de silêncio para pedir a Deus pelos enfermos.
Destaca o valor do trabalho voluntário prestado à
sociedade pelos membros das entidades homenageadas
nesta solenidade, a quem parabeniza. Adiciona que o
resgate de dependentes de álcool e drogas reflete
positivamente no ciclo de convivência do indivíduo e
também na sociedade. Chama atenção para o consumo
desenfreado de bebidas alcoólicas e suas consequências no
Brasil. Menciona que lutara para que não fosse aprovado
projeto de lei que liberava a venda de bebidas alcoólicas
em estádios de futebol no estado de São Paulo. Ressalta a
importância do fortalecimento dos núcleos antialcoólicos
através do financiamento do Estado. Frisa a necessidade
de realização de trabalho preventivo contra a dependência
química.
4 - HÉLIO RODRIGUES
Diretor de Relações Internacionais do Sindicato dos
Químicos de São Paulo e diretor de Relações Institucionais
da Associação Antialcoólica do Estado de São Paulo, faz
cumprimentos gerais. Elogia o trabalho parlamentar
desenvolvido pelo deputado Luiz Fernando Lula da Silva.
Menciona que a criação da Conaecad se deu durante
audiência pública realizada nesta Casa. Frisa a importância

do trabalho cotidiano desenvolvido nos núcleos de
prevenção ao álcool e outras drogas. Menciona a intenção
da criação de projeto de lei que proíbe a venda de bebidas
alcoólicas para gestantes, porém considera necessário o
debate do assunto com a sociedade.
5 - ADALBERTO DIAS
Professor e chefe de gabinete deputado federal Paulo
Teixeira, agradece aos membros das entidades
antialcoólicas pelo trabalho de apoio e resgate de
dependentes de álcool. Enaltece o deputado Luiz Fernando
Lula da Silva por defender a categoria.
6 - PRESIDENTE LUIZ FERNANDO LULA DA SILVA
Faz reflexão sobre os possíveis mecanismos de apoio
às entidades antialcoólicas. Destaca a necessidade da
criação de legislação para a prevenção do alcoolismo.
Presta homenagem aos Núcleos das Entidades do Estado
de São Paulo de Prevenção ao Álcool e Outras Drogas,
com a entrega de diplomas e placas aos seus respectivos
coordenadores.
7 - JOSÉ RAILTON RODRIGUES DE ANDRADE
Presidente da Confederação Nacional das Entidades
Antialcoólicas e de Combate a Outras Drogas - Conaecad,
agradece a presença de todos. Cita a necessidade de
discussão de políticas públicas em prol das entidades
antialcoólicas com o deputado Luiz Fernando Lula da Silva.
8 - CARLOS CAMARGO GOMES
Diretor da Associação Antialcoólica do Estado de São
Paulo, afirma que deve providenciar as alterações de
placas entregues com falhas. Pede desculpas pelo ocorrido.
Menciona, em nome da Associação Antialcoólica do Estado
de São Paulo, que é favorável a medidas que dificultem o
consumo de álcool e drogas.
9 - JOSÉ RAILTON RODRIGUES DE ANDRADE
Presidente da Confederação Nacional das Entidades
Antialcoólicas e de Combate a Outras Drogas - Conaecad,
faz entrega de presentes ao deputado Luiz Fernando Lula
da Silva.
10 - PRESIDENTE LUIZ FERNANDO LULA DA SILVA
Coloca-se à disposição da categoria. Defende medidas de
combate ao alcoolismo na gravidez. Destaca a importância
do posicionamento dos núcleos sobre esse assunto. Faz
agradecimentos gerais. Encerra a sessão.
***
- Assume a Presidência e abre a sessão o Sr. Luiz Fernando
Lula da Silva.
***
A SRA. MESTRE DE CERIMÔNIAS - LAINE AMORIM – Caso
alguém seja homenageado e esteja na galeria, os homenageados desta sessão solene devem permanecer na parte de baixo
do plenário. Muito obrigada. Senhoras e senhores, boa tarde.
Sejam bem-vindos à Assembleia Legislativa do Estado de São
Paulo para a sessão solene com a finalidade de homenagear os
núcleos das entidades do Estado de São Paulo de prevenção ao
álcool e outras drogas.
Esta sessão solene está sendo transmitida, ao vivo, pela
TV Web e pela TV Alesp, canal sete, da NET. Anunciamos, para
compor a Mesa principal desta sessão solene, o deputado estadual e 1º secretário desta Casa, Luiz Fernando Teixeira; o diretor
de Relações Internacionais dos Sindicatos dos Químicos de São
Paulo e diretor de Relações Institucionais da Associação Antialcoólica do Estado de São Paulo, Sr. Hélio Rodrigues; presidente
da Confederação Nacional das Entidades Antialcoólicas e de
Combate a Outras Drogas - Conaecad, José Railton Rodrigues
de Andrade; e professor Adalberto, chefe de gabinete do deputado federal Paulo Teixeira. Com a palavra, o deputado estadual
Luiz Fernando Teixeira.
O SR. PRESIDENTE - LUIZ FERNANDO LULA DA SILVA - PT Boa tarde a todas e todos.
Havendo número legal, declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos.
Com base nos termos do Regimento Interno, e com a
aquiescência dos líderes de bancadas presentes em plenário,
está dispensada a leitura da Ata.
Senhoras e senhores, como já dito pela Laine, nossa mestre
de cerimônias, esta sessão solene foi convocada pelo presidente
desta Casa, o deputado Cauê Macris, atendendo à solicitação
deste deputado com a finalidade de homenagear os núcleos
das entidades do Estado de São Paulo de combate ao álcool e
outras drogas.
Queria, neste momento, convidar a todos e todas presentes
para que, em posição de respeito, ouçamos ao Hino Nacional
Brasileiro, executado pela Camerata da Polícia Militar do Estado
de São Paulo, sob a regência do maestro 2º sargento Ivan.
***
- É executado o Hino Nacional Brasileiro.
***
O SR. PRESIDENTE - LUIZ FERNANDO LULA DA SILVA - PT
– Quero, neste momento, parabenizar a Camerata da Polícia
Militar de São Paulo e agradecer sempre pela presteza dos
senhores que, sempre quando convidados, estão aqui conosco.
Saúdo a todos os componentes na figura do maestro e 2º sargento Ivan, muito obrigado. Queria convidar a todos e todas,
para em pé, guardarmos um minuto de silêncio para pedir a
Deus por nossos irmãos enfermos.
***
- É respeitado um minuto de silêncio.
***
O SR. PRESIDENTE - LUIZ FERNANDO LULA DA SILVA PT - Que Deus possa abençoar cada vida neste estado e País,
no mundo. Que esses irmãos possam encontrar núcleos como
esses que estão aqui para que, efetivamente, possam obter o
que muitos aqui o tiveram, que é a cura, e que possam ter uma
vida feliz e tranquila. Quero, neste momento, saudar a todos os
membros dos núcleos das entidades do estado de São Paulo de
prevenção ao álcool e outras drogas, representados pela Associação Antialcoólica do Estado de São Paulo. Eu quero pedir
uma salva de palmas. Também à Agrupação de Recuperação
Antialcoólica e Drogas e à Associação de Recuperação dos
Alcoólatras - ARA.
Uma salva de palmas ao Centro de Reabilitação Renovação
Cristã; Curados Para Amar; à Família Brasileira; ao de Recuperação Antialcoólico e Antidrogas da Família Brasileira; ao Grupo
de Recuperação; ao Instituto Fraternal de Laborterapia; à Legião
Antialcoólica de São Bernardo do Campo. Uma salva de palmas
ao Resgate do Alcoolismo e Drogas - R.A.D; à União Antialcoólica Brasileira; ao GRAAF. Alguma entidade deixou de ser citada,
que esteja aqui presente?.
Uma salva de palmas à Irmandade Antialcoólica de Taboão
da Serra; à Família Antialcoólica Nacional. Quero pedir uma
salva de palmas à Fraternidade Antialcoólica e de Drogas de
Santo André. Mais alguma entidade que tenhamos omitido?
Quero cumprimentar a todos e todas pelo valoroso trabalho
que prestam à nossa sociedade através dos seus núcleos, que
estão diariamente em locais cedidos pela comunidade e por
igrejas locais e prestam um trabalho voluntário.
Um trabalho árduo e cheio de obstáculos, mas que a cada
primeira visita de um novo companheiro lhes resgata a força e
a coragem para prosseguir. Tratando-se de uma doença crônica,
o alcoolismo, assim como a dependência química de outras
drogas, precisa de cuidados para o resto da vida. Embora a luta
seja individual, muitas pessoas têm alcançado, nesses núcleos,
o apoio significativo para uma mudança de vida e o resgate de
sua própria cidadania, muitas vezes perdida pelo vício.

sexta-feira, 29 de junho de 2018
Muitas famílias são destruídas pela dependência de seus
entes queridos e são resgatadas através desse trabalho que
reflete não apenas no indivíduo, mas em todo o seu ciclo de
convivência e na própria sociedade. Minha intenção, nesse dia,
é promover para todo o estado de São Paulo o reconhecimento
da Assembleia Legislativa ao importante papel que vocês
desempenham em uma sociedade onde o Poder Público, prefeituras, estado e a União tem abandonado seus cidadãos em suas
necessidades mais básicas, incluindo a Saúde.
Muitas vezes são esses núcleos que vão oferecer o apoio
que o estado deveria, por princípios, proporcionar. O trabalho
que os senhores desenvolvem na prevenção ao flagelo do
alcoolismo, da dependência de drogas e no resgate dos nossos
irmãos abandonados, em muitas esferas, é louvável e digno de
todo o nosso respeito. Mais do que como cidadão e parlamentar, eu me regozijo na condição de cristão, desse trabalho que
tem em sua essência o fundamento cristão maior: o amor ao
próximo.
Destaco a palavra: “E não vos embriagueis com vinho, em
que há contenda, mas enchei-vos do Espírito - Efésios 5:18”.
Mais uma vez, quero parabenizar cada um de vocês, a cada
núcleo aqui representado, e aqueles que não estão aqui, por
cada irmão que deixou de viver para si e passa a viver pelo próximo, buscando resgatar aquele que tinha se entregado, a sua
vida e de sua família, seu emprego ao álcool, uma droga que,
infelizmente, em nosso País é legal.
Sem controle, aqui no Brasil, no estado e na cidade de São
Paulo, assim como em qualquer cidade do nosso País, qualquer
cidadão vai e toma quanto quer. Leva para casa, toma no bar e
muitos tomam o dia todo na praça, deixam seus empregos, sua
família, seus filhos, aquilo que é o bem maior, e que todos nós
sabemos, a desgraça que essa porcaria do álcool tem trazido à
nossa sociedade.
Eu tenho lutado nesta Casa de Leis. No final do ano eu não
deixei ser aprovado e trabalhei nos bastidores para que não se
liberasse a droga do álcool em nossos estádios. Com a desculpa
que, com isso, as empresas de álcool, a AMBEV, cachaças e
outras mais, pudessem ser patrocinadoras do esporte, paixão
nacional e queriam liberar o consumo de bebida alcoólica, que
é proibido por lei no estado de São Paulo, dentro dos estádios.
Nós entramos e nos desgastamos, até porque eu fui dirigente de clubes, fui presidente do São Bernardo Futebol Clube,
mas eu prefiro que, se tiver de escolher o futebol e a vida, eu
sou pela vida. Então, nós, dentro desta Casa, temos lutado
radicalmente contra o consumo do álcool, uma vida livre do
cigarro e uma vida livre das drogas. O álcool é uma das piores
drogas e em nosso País é liberada, cada um consome o que
quer, quanto quer.
Tenho me posicionado radicalmente contra a liberação de
qualquer tipo de droga, porque o álcool nos mostra a desgraça
que é isso. Se estiver à disposição, qualquer pessoa pode pegar.
Então eu prefiro que, de fato, o nosso estado repreenda e reprima o tráfico, e vou dizer mais, que pudéssemos nós voltar anos
atrás. Eu tenho certeza de que muitos aqui não teriam caído.
Eu fui cumprimentar um dos nossos homenageados de
hoje e fiz um elogio, eu falei a ele: “Que mulher bonita”. E
ele falou: “Ela não é mais mulher de bêbado”. Então eu quero
agradecer a todos que estão aqui e que se recuperaram, ao
nosso Deus, que tem dado força, porque nós sabemos o quanto
é difícil - eu fui fumante e foi um sacrifício muito grande deixar
o vício do cigarro - eu sei o que sofri e sei o que cada adicto
sofre quando trabalha para se livrar de qualquer vício. Eu quero
terminar a minha fala, antes de passar a essas autoridades, aos
irmãos que estão aqui, peço uma salva de palmas pela existência dos senhores. Deus abençoe a cada uma das entidades que
estão aqui e, aos senhores, que têm feito diferença em nossa
sociedade. Os senhores têm recuperado aqueles que o estado
não recupera.
Nós temos visto na Cracolândia, nossos governos não
sabem como agir com os viciados. Chegamos a ver, por muito
pouco tempo, a prefeitura jogando água gelada em cima de
viciados ao invés de dar o acolhimento que essas entidades que
aqui estão dão, a força moral, o aconselhamento e a forma que
dividem com cada adicto o problema dele. Eu quero, como um
parlamentar do estado de São Paulo, em um mandato concedido pelo povo de São Paulo, que confiava que eu viesse aqui
não para ser um deputado, mas que eu viesse aqui para fazer
a diferença.
Quisera eu, e todos nós, que todos os políticos, não um ou
outro, fizessem a diferença. O nosso mundo seria muito justo,
seria muito melhor. Quero finalizar dizendo do meu compromisso com essa luta. Ao Hélio Rodrigues, um irmão que eu conquistei na caminhada, eu quero dizer que o senhor também é
meu irmão e veio junto. Quando o Hélio me convocou para essa
caminhada que eu entrei de cabeça e quero junto com vocês
construir um fortalecimento e reconhecimento.
O reconhecimento que o estado nos auxilie com nossas
estruturas, porque muitos dos nossos núcleos, muitas vezes,
têm de ser fechados porque não tem como funcionar. Nós
precisamos fazer mais e para isso, precisamos de financiamento
do estado. Nós fazemos para ele uma obrigação, como é feito
com as creches? A prefeitura paga as despesas das creches e,
inclusive, por criança cuidada. Nós não estamos cobrando nada
do estado, mas não é possível que a prefeitura, os estados e a
União não nos auxiliem na elaboração de materiais, no pagamento de algumas despesas, porque se fizéssemos um trabalho
preventivo.
Quando eu falava para a televisão eu dizia para eles o
seguinte: “A prevenção é muito mais barata do que a correção”. E, por último, quando a pessoa já é alcoólatra, muitas
vezes perdemos aquela pessoa e antes disso a sua família
se desintegra, seu trabalho é prejudicado, muitos atropelam,
matam, causam acidentes, mas não são bandidos, são doentes,
adictos. Os senhores conhecem esse problema na raiz e têm
sido graças a Deus, aos anjos da guarda que Deus levantou
para que possamos cuidar da nossa sociedade.
Eu quero dar uma salva de palmas aos senhores, Deus
abençoe e muito obrigado, em nome do estado de São Paulo.
Em nome da Assembleia Legislativa, saúdo a cada uma e cada
um dos senhores. Quero passar a palavra, agora, ao diretor
de Relações Internacionais do Sindicato dos Químicos de São
Paulo, diretor de Relações Institucionais da Associação Antialcoólica do Estado de São Paulo, meu amigo e irmão, Hélio
Rodrigues.
O SR. HÉLIO RODRIGUES - Boa tarde companheiros e companheiras. Quero saudar, e primeiro agradecer a Deus, por mais
um dia de total abstinência de álcool e quaisquer outras drogas.
Saúdo os companheiros que são membros da direção do meu
sindicato, tem ali a companheira Sílvia e o companheiro Neto, o
companheiro Railton, companheiro Deusdete. Estou esquecendo
de algum? O importante é que os senhores estão aqui para
presenciar o trabalho que esse sindicato tem sempre apoiado.
Na Zona Sul, só para que tenham ideia, nós realizamos a
22ª Semana Antialcoólica e dessas 22 semanas de debate sobre
o alcoolismo, 17 foram feitas na Ada Negri, que é a sede do
sindicato e sub-sede do Sindicato dos Químicos na Zona Sul,
onde temos o companheiro Deusdete, que é o coordenador, e

