sexta-feira, 16 de agosto de 2019
CPI - FURP - FUNDAÇÃO
PARA O REMÉDIO POPULAR
Ata da Décima Segunda Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída com a finalidade de apurar denúncias de irregularidades afetas à gestão da Fundação para o Remédio Popular - FURP, envolvendo casos
de corrupção no contrato para construção da fábrica de
medicamentos, bem como para averiguar a reprovação
das contas anuais da entidade pelo TCE-SP e a ausência
de planejamento e impactos da judicialização das demandas para fornecimento de medicamentos de alto custo.
Aos treze dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, às
onze horas, no Plenário Tiradentes da Assembleia Legislativa do
Estado de São Paulo, realizou-se a Décima Segunda Reunião da
Comissão Parlamentar de Inquérito criada pelo Ato 31/2019, do
Presidente da Assembleia, mediante Requerimento nº 283/2019,
com a finalidade de apurar denúncias de irregularidades afetas
à gestão da Fundação para o Remédio Popular - FURP, envolvendo casos de corrupção no contrato para construção da
fábrica de medicamentos, bem como para averiguar a reprovação das contas anuais da entidade pelo TCE-SP e a ausência de
planejamento e impactos da judicialização das demandas para
fornecimento de medicamentos de alto custo, sob a presidência
do Deputado Edmir Chedid. Presentes a Senhora Deputada Beth
Sahão e os Senhores Deputados Agente Federal Danilo Balas,
Edmir Chedid, Thiago Auricchio, Delegado Olim e Alex de Madureira (membros efetivos). Ausentes os Senhores Deputados
Cézar (por motivo justificado), Carlos Cezar e Roque Barbiere.
Havendo número regimental, o Senhor Presidente declarou
aberta a reunião, convocada com o objetivo de: 1. Apreciar
requerimentos constantes da pauta, e 2. Proceder à oitiva do
Senhor Flávio Francisco Vormittag, ex-Superintendente da Fundação para o Remédio Popular - FURP. Dispensada da leitura,
a ata da reunião anterior foi aprovada. A seguir, o Presidente
passou à apreciação do requerimento constante da pauta. Item
1 - Requerimento n.º 28, de autoria da Deputada Beth Sahão
- Requer sejam convocados os representantes das empresas
Ductor e Uniemp, citadas pelo Senhor Ricardo Luiz Mahfuz
como gerenciadoras do contrato de construção da fábrica de
Américo Brasiliense, em seu depoimento à CPI no dia 06 de
agosto de 2019. Em votação, foi aprovado o requerimento. Em
seguida, o Senhor Presidente suspendeu os trabalhos por cinco
minutos. Reaberta a reunião no horário aprazado, o Senhor
Presidente convidou o Senhor Flávio Francisco Vormittag para
tomar assento à Mesa dos trabalhos. O Deputado Edmir Chedid
agradeceu a presença do convidado e passou a ler o "termo
de compromisso do depoente", solicitando sua assinatura no
documento, o que foi feito. Na sequência, concedeu a palavra
ao Senhor Flavio, que abordou brevemente seu currículo profissional, e colocou-se à disposição para os questionamentos dos
Senhores Deputados. Fizeram uso da palavra para considerações e questionamentos os Senhores Deputados Agente Federal
Danilo Balas, Beth Sahão, Alex de Madureira, Thiago Auricchio,
e o Presidente da CPI, Deputado Edmir Chedid. Os questionamentos foram seguidos pelos esclarecimentos do convidado.
No decorrer da reunião, foram protocolizados requerimentos
dos Senhores Deputados membros da CPI, e o Senhor Presidente convocou reunião da Comissão para um minuto após o
término da presente, nos termos do artigo 45, § 3º, "in fine",
da XIV Consolidação do Regimento Interno, com a finalidade
de deliberar sobre os referidos requerimentos, de n.ºs 29 e 30.
Finalizada a oitiva e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente, Deputado Edmir Chedid, deu por encerrada a reunião,
que foi gravada pelo Serviço de Audiofonia, e a correspondente
transcrição, tão logo seja concluída, fará parte desta ata que eu,
Letícia Chamy Farkuh, Analista Legislativo, lavrei e assino após
sua Excelência. Aprovada em reunião de 13/08/2019.
Deputado Edmir Chedid
Presidente
Letícia Chamy Farkuh
Secretária

CPI - FURP - FUNDAÇÃO
PARA O REMÉDIO POPULAR
Ata da Décima Terceira Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída com a finalidade de apurar denúncias de irregularidades afetas à gestão da Fundação para o Remédio Popular - FURP, envolvendo casos
de corrupção no contrato para construção da fábrica de
medicamentos, bem como para averiguar a reprovação
das contas anuais da entidade pelo TCE-SP e a ausência
de planejamento e impactos da judicialização das demandas para fornecimento de medicamentos de alto custo.
Aos treze dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, às
treze horas e vinte minutos, no Plenário Tiradentes da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, realizou-se a Décima
Terceira Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito criada
pelo Ato 31/2019, do Presidente da Assembleia, mediante
Requerimento nº 283/2019, com a finalidade de apurar denúncias de irregularidades afetas à gestão da Fundação para o
Remédio Popular - FURP, envolvendo casos de corrupção no
contrato para construção da fábrica de medicamentos, bem
como para averiguar a reprovação das contas anuais da entidade pelo TCE-SP e a ausência de planejamento e impactos da
judicialização das demandas para fornecimento de medicamentos de alto custo, sob a presidência do Deputado Edmir Chedid.
Presentes a Senhora Deputada Beth Sahão e os Senhores
Deputados Agente Federal Danilo Balas, Edmir Chedid, Thiago
Auricchio e Alex de Madureira (membros efetivos). Ausentes os
Senhores Deputados Cézar, Delegado Olim (ambos por motivo
justificado), Carlos Cezar e Roque Barbiere. Havendo número
regimental, o Senhor Presidente declarou aberta a reunião,
convocada nos termos do artigo 45, § 3º, "in fine", da XIV Consolidação do Regimento Interno, com a finalidade de deliberar
sobre requerimentos. Dispensada da leitura, a ata da reunião
anterior foi aprovada. Em seguida, o Presidente passou à apreciação dos itens da pauta: Requerimento n.º 29, de autoria da
Deputada Beth Sahão e dos Deputados Agente Federal Danilo
Balas, Alex de Madureira, Thiago Auricchio, Delegado Olim e
Edmir Chedid: Requer, nos termos regimentais, em observância
ao Plano de Trabalho aprovado, a CONVOCAÇÃO das pessoas
abaixo relacionadas, todas ex-dirigentes ou executivos citados
em reuniões desta CPI como tendo participado das reuniões
sobre a execução e conclusão das obras de construção da
fábrica da FURP de Américo Brasiliense, para que prestem informações sobre assuntos afetos a esta questão. São eles: Adivar
Aparecido Cristina, Ronaldo de Paula Tonini, Martin Wende,
José Antônio Passos Mendes, Carlos Henrique Barbosa Lemos,
Marco Antônio Peixoto e Emilio Eugênio Auler Neto. Requer
ainda que estas oitivas sejam realizadas em caráter reservado
ou secreto, à conveniência dos membros desta CPI. Em votação,
o requerimento foi aprovado. Requerimento n.º 30, de autoria
da Deputada Beth Sahão: Requer, nos termos regimentais, em
observância ao Plano de Trabalho aprovado, a CONVOCAÇÃO
dos membros do Conselho Deliberativo da FURP no período
que compreende a contratação da construção da fábrica de
Américo Brasiliense até o encerramento do contrato, cujos
nomes e ordem das oitivas será definido à conveniência da CPI.
Em votação, o requerimento foi aprovado. Nada mais havendo
a tratar, o Senhor Presidente, Deputado Edmir Chedid, deu por
encerrada a reunião, que foi gravada pelo Serviço de Audiofonia, e a correspondente transcrição, tão logo seja concluída,
fará parte desta ata que eu, Letícia Chamy Farkuh, Analista
Legislativo, lavrei e assino após sua Excelência. Aprovada em
reunião de 14/08/2019.
Deputado Edmir Chedid
Presidente
Letícia Chamy Farkuh
Secretária
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Debates
5 DE AGOSTO DE 2019
16ª SESSÃO SOLENE COMEMORAÇÃO
DO DIA DO AGRICULTOR
E DO DIA DO PRODUTOR RURAL
Presidência: FREDERICO D'AVILA

RESUMO
1 - FREDERICO D'AVILA
Assume a Presidência e abre a sessão.
2 - MARCUS VINICIUS
Mestre de cerimônias, nomeia a Mesa e demais
autoridades presentes.
3 - PRESIDENTE FREDERICO D'AVILA
Informa que a Presidência efetiva convocara a presente
sessão solene para "Comemoração do Dia do Agricultor
e do Produtor Rural", por solicitação deste deputado.
Convida os presentes para ouvirem, de pé, o "Hino
Nacional Brasileiro". Saúda os presentes. Manifesta
contentamento com a realização da presente solenidade.
Lembra que São Paulo é o estado com o maior PIB
agrícola do país. Enaltece a relevância da agricultura e do
agronegócio. Comenta viagem do governador João Doria
à China, para tratar de interesses afetos ao tema. Teceu
considerações sobre a goma resina e o pneu de soja. Cita
Petrolina como pujante município agricultor no Nordeste.
4 - CONTE LOPES
Deputado estadual, cumprimenta os presentes. Menciona
a importância da segurança na zona rural. Tece
considerações a respeito da criminalidade, inclusive contra
autoridades. Critica decisão da Justiça concernente a Adélio
Bispo, agressor do presidente Jair Bolsonaro. Parabeniza o
ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, por defender a
categoria homenageada.
5 - ITAMAR BORGES
Deputado estadual, saúda os presentes. Parabeniza o
deputado Frederico d`Avila pela iniciativa da solenidade.
Lembra que preside a Comissão de Agricultura há 10 anos,
nesta Casa. Afirma-se testemunha do currículo de Ricardo
Salles, ministro do Meio Ambiente. Elogia o Governo do
Estado. Acrescenta que o Brasil depende da agricultura
para o seu desenvolvimento.
6 - GIL DINIZ
Deputado estadual, saúda os presentes. Parabeniza o
deputado Frederico d`Avila pela iniciativa da solenidade.
Comenta a atividade parlamentar da citada autoridade.
Mostra-se orgulhoso por exercer a liderança do PSL,
nesta Casa. Comenta experiência em Serra Talhada, sua
cidade natal, em Pernambuco. Enaltece a importância do
agronegócio para a economia do Brasil. Lembra-se da
presença de Ricardo Salles em evento da Unica.
7 - MARCELO VIEIRA SALLES
Comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São
Paulo, saúda os presentes. Elogia o deputado Frederico
d`Avila por defender a agricultura. Cita fala de Geraldo
Alckmin sobre a relevância do setor. Enaltece a coragem
do ministro Ricardo Salles. Manifesta contentamento com a
composição do Ministério do Meio Ambiente. Assevera que
o governador João Doria preocupa-se com a segurança no
interior. Elogia policiais militares presentes na solenidade.
8 - PRESIDENTE FREDERICO D'AVILA
Solicita aos presentes aplausos, de pé, para Polícia Militar
do Estado de São Paulo.
9 - DUARTE NOGUEIRA
Prefeito de Ribeirão Preto, cumprimenta os presentes.
Afirma que fora deputado estadual por três mandatos.
Informa que se formara em Agronomia. Atribui importância
à agricultura, como geradora de vida, a partir do uso da
luz solar. Assevera que o Brasil é um país vocacionado
para a produção de alimentos. Acrescenta que é
importante valorizar a comunicação com a sociedade.
Tece considerações sobre populações urbanas e rurais.
Comenta a elevação da produção de alimentos, no país.
Informa que o Brasil detém 28% das florestas naturais do
mundo. Acrescenta que há parlamentares que defendem a
pesquisa, os defensivos, as máquinas, a extensão rural, e
os produtores.
10 - MARCUS VINICIUS
Mestre de cerimônias, anuncia a exibição de vídeo com
depoimentos de agricultores e de produtores rurais.
11 - FLÁVIO TELLES DE MENEZES
Ex-presidente e conselheiro da SRB - Sociedade Rural
Brasileira, cumprimenta os presentes. Elogia o deputado
estadual Frederico d´Avila e o ministro do Meio Ambiente,
Ricardo Salles. Discorre acerca da dicotomia entre a
globalização e o nacionalismo. Assevera que a defesa do
Meio Ambiente importa em também proteger o cidadão
residente na área. Faz breve relato histórico sobre a origem
da agricultura e sua relação com a civilização. Afirma que
todo brasileiro é homem do campo. Comenta investimentos
em tecnologia na agricultura. Discorre acerca da relação
entre as guerras e leis protecionistas de países europeus.
Informa que a balança comercial agrícola do país alcançou
um trilhão de dólares. Agradece à Assembleia Legislativa
pela homenagem ao setor.
12 - MARCUS VINICIUS
Mestre de cerimônias, anuncia a exibição de vídeo sobre
a preservação ambiental no Brasil, da Sociedade Rural do
Paraná.
13 - PRISCILA SILVÉRIO SLEUTJES
Diretora executiva da ASPIPP - Associação do Sudoeste
Paulista de Irrigantes e Plantio na Palha, saúda os
presentes. Agradece ao deputado Frederico d’Avila pela
iniciativa da solenidade. Defende o trabalho conjunto
entre a Agricultura e o Meio Ambiente. Agradece ao
ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Destaca a
relevância do agricultor, apesar das incertezas climáticas.
Defende a gestão integrada das bacias hidrográficas e a
desmistificação da irrigação. Comenta estudo realizado
pela Embrapa, a respeito do uso da água em São Paulo.
Asseverou que há, no Brasil, sete milhões de hectares
irrigados, sendo 204 mil em São Paulo. Tece considerações
sobre a agricultura no sudoeste paulista.
14 - MARCUS VINICIUS
Mestre de cerimônias, anuncia a exibição de vídeo
com depoimento da ministra da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, Sra. Tereza Cristina, e do presidente da
Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado federal
Alceu Moreira.
15 - GUILHERME COELHO
Deputado federal e vice-presidente da Abrafrutas Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de
Frutas e Derivados, cumprimenta os presentes. Afirma
que viera de Petrolina, Pernambuco, para participar da
solenidade. Informa que seus filhos estudam em São Paulo.
Revela dificuldades vivenciadas no semiárido do país,
em razão da escassez de água. Afirma que a região é o
terceiro PIB agrícola do país, em decorrência da irrigação.
Comenta a ascensão econômica de agricultor, após o uso
do citado recurso tecnológico. Discorre acerca da produção
de uva no Vale do São Francisco, responsável por 95% das
exportações da fruta. Afirma que acompanha o trabalho do
deputado Frederico d´Avila há muitos anos, pela defesa da

Agricultura e da Segurança Pública. Aduz que ao político
não cabe o cansaço. Lembra fala de seu pai, a respeito da
seca nordestina.
16 - MARCOS DA ROSA
Vice-presidente da Famato, Federação da Agricultura e da
Pecuária do Estado do Mato Grosso, saúda os presentes.
Manifesta contentamento por participar da solenidade.
Estabelece relação entre o trabalho diário e a necessidade
da alimentação. Elogia o ministro do Meio Ambiente,
Ricardo Salles.
17 - MARCUS VINICIUS
Mestre de cerimônias, anuncia a apresentação de vídeo de
animação sobre críticas indevidas à agricultura.
18 - PRESIDENTE FREDERICO D'AVILA
Assevera que deve trabalhar contra a ideia contida na
animação.
19 - MARCUS VINICIUS
Mestre de cerimônias, anuncia a entrega de homenagens.
Anuncia a exibição de vídeo com depoimento do
presidente da Aprosoja Brasil, Sr. Bartolomeu Braz, e do
ex-presidente da Sociedade Rural Brasileira, Sr. Pedro de
Camargo Neto.
20 - GABRIELA CHISTE
Secretária da Agricultura e Abastecimento, em exercício,
a representar Rodrigo Garcia, governador em exercício,
saúda os presentes. Cumprimenta a Presidência pela
iniciativa da solenidade. Enaltece a importância dos
produtores de alimentos. Informa dados estatísticos
sobre o PIB agrícola do estado. Afirma que a Secretaria
da Agricultura e Abastecimento, via programa "Rotas
Rurais", deve levar ao produtor rural a polícia, a saúde e
a educação. Comenta o programa "Cidadania no Campo".
Informa que, baseado em critério técnico, municípios foram
classificados em ranking agrícola.
21 - MARCUS VINICIUS
Mestre de cerimônias, anuncia a exibição de vídeo do
chefe-geral da Embrapa Territorial, Sr. Evaristo de Miranda
e do presidente da Abramilho, Sr. Sérgio Bortolozzo.
22 - RICARDO DE AQUINO SALLES
Ministro do Meio Ambiente, cumprimenta os presentes.
Mostra-se honrado pelo convite feito pela Presidência, para
participar desta solenidade. Tece considerações elogiosas
aos componentes da Mesa. Lembra-se de artigo a favor
da política adotada pelo Ministério do Meio Ambiente.
Comenta e valoriza o Código Florestal Brasileiro. Informa
visita de bananicultor do Vale do Ribeira, em 2017, em
vias de ser expulso da sua propriedade, pela falta de bom
senso e covardia. Comemora a eleição de Jair Bolsonaro
à Presidência da República, pela montagem de governo
técnico, pelo acordo do Mercosul com a União Europeia, e
pela redução da taxa de juros e da criminalidade. Afirma-se
orgulhoso por compor o governo federal, sem loteamento
político e sem demagogia.
23 - PRESIDENTE FREDERICO D'AVILA
Discorre acerca de seu apoio ao governo federal. Critica
países que pretendem interferir na política brasileira.
Combate a expulsão de agricultores, de suas propriedades,
em razão da criação de PAC. Informa que há quadrilhas
especializadas em furto de defensivos agrícolas.
Discorre sobre a criação de grupos de segurança para
o agronegócio. Agradece a ajuda prestada pela Polícia
Militar. Critica a Rede Globo de Televisão por matérias
ofensivas ao produtor rural. Lista praças afiliadas que
sobrevivem em razão do agronegócio. Aduz que
o Ministério Público não é Poder, é órgão de controle.
Comenta a qualidade de vida no Paraguai. Defende o
boicote a países que têm perseguido o ministro Ricardo
Salles. Ressalta a importância da Segurança Pública.
Elogia a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Defende a
valorização salarial da categoria. Lamenta a discrepância
na remuneração de membros do Ministério Público e da
Polícia Militar. Lembra fala de Jair Bolsonaro, durante a
campanha eleitoral, sobre o desfazimento de políticas
adotadas por governos anteriores. Manifesta-se contra
a instalação de hidrômetros em irrigações. Critica o
Ministério Público e ONGs por perseguição a produtores
rurais. Faz agradecimentos gerais. Encerra a sessão.
***
- Assume a Presidência e abre a sessão o Sr.Frederico
d’Avila.
***
O SR. MESTRE DE CERIMÔNIAS - MARCUS VINICIUS - ...a
gentileza de ocupar os seus lugares, mantendo os celulares no
modo silencioso. Por favor. Dentro de instantes, daremos início
à sessão solene com a finalidade de celebrar o Dia do Agricultor
e o Dia do Produtor Rural. Por gentileza, queiram acomodar-se.
Sejam bem-vindos à Assembleia Legislativa do Estado de
São Paulo. Esta sessão solene tem a finalidade de homenagear
o Projeto Esculpir.
Comunicamos aos presentes que essa sessão solene esta
sendo transmitida ao vivo pela TV Alesp e será retransmitida
pela TV Alesp no próximo sábado, dia 10 de agosto, às 21 horas,
pela Net canal 7, TV Vivo canal 9, pela TV digital canal 61.2.
Nessa sessão solene, retificando, ela tem a finalidade de celebrar o Dia do Agricultor e o Dia do Produtor Rural, como consta
aqui na faixa da mesa.
Muito obrigado a todos. Chamamos, neste momento, para
a composição da Mesa principal, o deputado estadual Frederico
d´Avila, por favor, que aqui na mesa recepciona as autoridades
presentes, convidadas para essa sessão solene: o Exmo. Sr.
Ricardo Salles, ministro de Estado do Meio Ambiente; a Exma.
Sra. Gabriela Schmitz, secretária de Estado da Agricultura e
Abastecimento em exercício, nesta noite representando o
governador em exercício, Rodrigo Garcia. Por favor.
Chamamos o deputado estadual mais antigo, nosso decano, presente aqui, Conte Lopes, representando os demais parlamentares presentes. E aqui registrando a presença do nobre
deputado Itamar Borges, muito obrigado.
O nosso comandante-geral da Polícia Militar do Estado
de São Paulo, o coronel PM Marcelo Vieira Salles; também
compondo a Mesa, o deputado federal Guilherme Coelho, vice-presidente da Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados, Abrafrutas. (Palmas.)
Muito obrigado.
Passo a palavra ao deputado estadual Frederico d´Avila.
O SR. PRESIDENTE - FREDERICO D´AVILA - PSL - Senhoras
e senhores, muito boa noite. Obrigado a todos aqui pelo comparecimento. Eu gostaria de cumprimentar o nosso querido
ministro Ricardo Salles, aqui ao nosso lado; o coronel PM e
meu amigo desde capitão, Marcelo Vieira Salles, cavalariano; o
deputado Conte Lopes, deputado amigo meu, amigo e irmão,
conhecemo-nos nem me lembro mais quanto tempo faz, Conte?
O SR. CONTE LOPES - PP - Muito tempo.
O SR. PRESIDENTE - FREDERICO D´AVILA - PSL - Muito
tempo.
Gabriela Schmitz, secretária de Estado da Agricultura e
Abastecimento em exercício, representando o governador em
exercício, Rodrigo Garcia, muito obrigado pela presença; deputado federal Guilherme Coelho, vice-presidente da Abrafrutas,
Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas
e Derivados.
Sob a proteção de Deus iniciamos os nossos trabalhos nos
termos regimentais. Esta Presidência dispensa a leitura da Ata
da sessão anterior.
Sras. Deputadas, Srs. Deputados, senhoras e senhores, esta
sessão solene foi convocada pelo presidente desta Casa, deputado Cauê Macris, a quem cumprimento pela distinção da realização dessa solenidade, atendendo a solicitação deste depu-
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tado, com a finalidade de comemorar o Dia do Agricultor e do
Produtor Rural, ocorrido nos últimos 25 e 28 de julho de 2019.
Convidamos todos os representantes e presentes para, em
posição de respeito, ouvirmos e cantarmos o Hino Nacional
Brasileiro, executado pela banda da gloriosa Polícia Militar do
Estado de São Paulo.
***
- É executado o Hino Nacional Brasileiro.
***
O SR. PRESIDENTE - FREDERICO D´AVILA - PSL - Agradecemos à figura do tenente Elizeu, regente da Banda da PM do
Estado de São Paulo a belíssima execução do Hino Nacional
Brasileiro.
Queremos cumprimentar os amigos padre Inácio, dos Arautos do Evangelho, e demais representantes dos Arautos aqui
presentes; o meu líder, deputado Gil Diniz, deputado estadual
líder do PSL; o deputado estadual Coronel Telhada, meu amigo
de longa data; o deputado Itamar Borges, presidente da Frente
Parlamentar do Agronegócio Paulista aqui na Casa, aqui presente conosco; o meu querido e fraterno amigo, Duarte Nogueira,
prefeito da cidade de Ribeirão Preto, que também foi deputado
nesta Casa; o Sr. Heliton do Vale, prefeito do município de Itararé, aqui presente, representando a nossa região; José Roberto
Ronqui, prefeito de Palmital, muito obrigado pela presença.
Vavá Cordeiro, prefeito de Cajati, no Vale do Ribeira; José
Maria Alves, prefeito de Paranapanema; Elaine de Medeiros,
secretária da Educação de São Miguel Arcanjo; Jeferson Brun,
secretário de Saúde da prefeitura de Itapetininga, representando a prefeita Simone Marquetto; Alcindo Alves, presidente da
Federação dos Apicultores e Meliponicultores do Estado de São
Paulo; o Sr. Simon Veldt, presidente da Cooperativa Holambra
II, de Paranapanema. Muito obrigado pela presença e pelo
constante apoio às nossas causas, tanto tecnicamente quanto
moralmente.
Wilhelmus Alfonsus Beckers, vice-presidente da Holambra,
também aqui representando a Aspipp; a nossa querida e competente Priscila Sleutjes, diretora executiva da Aspipp, muito
obrigado pela presença e pela paciência do seu esposo Alfonsus
em deixar você trabalhar tanto por nós; Luiz Fernando Doneux
Júnior, vice-presidente da Aspipp; Ricardo Swart, diretor da
Aspipp também; Eduardo Romão, vice-presidente da Orplana,
muito obrigado pela presença; Carlos Pamplona, presidente da
Câmara Setorial do Mel do Estado de São Paulo; representando
a Aprosoja Brasil, o meu amigo dileto, Marcos da Rosa, vice-presidente da Famato, veio lá do Mato Grosso para estar aqui
conosco e vamos estar juntos na próxima semana em viagem
da nossa Aprosoja para os Estados Unidos. Muito obrigado,
Marcão, pela presença. A sua gestão na Aprosoja foi marcada
por muitos pontos positivos, numa época bastante dura no
nosso governo; Léo Meirelles do Amaral, diretor Jurídico da
Unica.
Ariel Mendes, o presidente de Fórum Paulista do Agronegócio; coronel Ronaldo Severo Ramos, representando Dr. Fábio
de Salles Meirelles; Edivaldo Del Grande, presidente da Ocesp,
aqui presente, um grande amigo; coronel PM Flávia, comandante da Polícia Ambiental, obrigado pela presença; coronel
Gasparian, comandante do CP Choque, a quem cumprimento
todas as demais unidades do Choque da nossa gloriosa Polícia
Militar do Estado de São Paulo, aqui também representada com
a sua autoridade máxima, o coronel Salles; e à minha paciente
esposa, Sra. Raquel, que tanta paciência tem, que no dia faltam,
pelo menos, umas 12 horas para a gente poder ficar um pouco
com a família.
Eu gostaria de dizer que é uma satisfação poder comemorar, aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo,
o Dia do Agricultor e do Produtor Rural e dizer que São Paulo
sempre é lembrado pela sua pujança industrial ou financeira e
esquecem que São Paulo é o estado que tem o maior PIB agrícola do Brasil. Todo mundo na hora de lembrar de agricultura
lembra do nosso Mato Grosso, lá do Marcos da Rosa, do Paraná, enfim, de outros estados e se esquece de São Paulo.
E São Paulo é - para quem não sabe esse dado, Nogueira
- foi-me passado até pelo ex-governador Geraldo Alckmin, que
dos 42,5 milhões que temos no estado de São Paulo, 29 milhões
vivem entre Santos e Campinas, Região Metropolitana de Santos e Região Metropolitana de Campinas. Os demais 14 milhões
estão no resto do Estado, somos nós praticamente, todos nós
que estamos aqui.
Então, essa população urbana que precisa da agricultura,
do agronegócio para sobreviver, é constantemente bombardeada pela avalanche de informações erradas, dados incorretos,
campanhas terroristas e ecoterroristas a fim de denegrir a
imagem do produtor rural que, por fim, como bem sabe o meu
amigo ministro Ricardo Salles, tem um só interesse: que é o
interesse comercial de quem não quer que o Brasil se enriqueça,
que não quer que o Brasil se desenvolva.
Agora nós estamos com o secretário Gustavo Diniz Junqueira - na China, com o governador João Doria -, justamente
levando para a China, que é um grande parceiro comercial
nosso, o potencial que São Paulo tem de fornecer uma infinidade de produtos agrícolas que os chineses tanto precisam.
Gostaria aqui também de agradecer o presidente do Sindicato das Indústrias de Trigo do Estado de São Paulo, presente
agora, Sr. Christian Saigh, aqui conosco.
Então, é de suma importância nós trazermos aqui para
dentro da Assembleia a importância de trazer para a Capital do
Estado de São Paulo, que aqui nada funciona, daqui nada vive
sem o agronegócio. Nada, zero. Nem na roupa que nós estamos
trajando, sabonete que nós tomamos banho, os shampoos que
nós utilizamos, os calçados de couro, as carnes que nós nos alimentamos, os grãos, enfim, a infinidade que o agronegócio está
presente na nossa vida é muito grande.
E a distância que as grandes cidades hoje, as pessoas das
grandes cidades hoje têm a dificuldade de justamente verificar
que as coisas não são fabricadas debaixo de um telhado de
uma fábrica, como qualquer outro produto industrial, e sim a
campo aberto. Muita coisa que passa pela indústria começa
no campo.
Eu gosto de falar, nesse caso específico, da goma resina
de pinos, que é da nossa região lá do Wellington, do Nei lá de
Pilar do Sul, que está aqui conosco. A goma resina tem 1726
derivados - 1726. Vai desde um mero adesivo desse aqui que
está nessa garrafa , até produtos de uso hospitalar, de assepsia
hospitalar, lentes de celular, lentes de câmeras, tintas automobilísticas. E hoje nós temos até o caso de pneu de soja, temos
um pneu 100% feito com soja. Isso precisa chegar até o conhecimento das populações urbanas, que muitas delas acabam
acreditando nas mentiras que o ministro Ricardo Salles vem
tentando combalir, destruir, porque são nocivas ao desenvolvimento da nossa economia.
E está aqui representando a Brasfrutas, o deputado federal
Guilherme Coelho, que foi prefeito de Petrolina por duas vezes
e sabe o que é a transformação que a agricultura traz para uma
região. Quem conhece Petrolina, sabe que aquilo é um polo
de pujança e riqueza que destoa do resto do Nordeste. Então,
aonde tem agricultura e, principalmente, a irrigação a gente
consegue verificar um desenvolvimento de toda a região: seja
das pessoas, seja da economia, seja de toda atividade comercial
que lá ocorre.
Fico feliz de poder trazer esta sessão solene para a Capital
de São Paulo. Espero que os outros parlamentares - está aqui
o Conte, meu quase vizinho lá em Avaré - , também cria um
gado bonito lá em Avaré, sabe como é que é a vida do produtor
rural Apesar de não viver exatamente dessa atividade exclusivamente, mas que sempre aqui nesta Casa está conosco nas
demandas importantes do setor. E por isso sabe da importância
também de trazer essa realidade para o mundo urbano.

