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das ações necessárias à plena implantação do plano, definindo-se as dinâmicas das reuniões, sua periodicidade, a possibilidade de realizações de audiências públicas, tanto na sede desta
Assembleia Legislativa como em outras regiões do Estado de
São Paulo, e qualquer outra medida que os membros da Comissão de Educação, em conjunto com os demais responsáveis pelo
monitoramento do PEE, julguem necessárias.”
2) tratar de outros assuntos de interesse da Comissão.
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COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS
DO CONSUMIDOR
COMUNICADO
COMUNICO às Senhoras Deputadas e aos Senhores Deputados abaixo relacionados, membros deste Órgão Técnico, a
realização de uma Reunião Ordinária dia 20/08/2019, terça-feira, às 14:30 horas, no Auditório Teotônio Vilela, com a finalidade de apreciar a pauta anexa.
Membros Efetivos
Membros Substitutos
Leticia Aguiar
PSL
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Rodrigo Gambale
PSL
Major Mecca
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PT
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Publicar dia(s) 17 e 20/08/2019
6ª Reunião Ordinária
1 - Projeto de lei 1139/2015 - Deputado Orlando Morando
- Altera o artigo 1º da Lei 15.854, de 2015, que dispõe sobre a
obrigatoriedade de os fornecedores de serviços prestados de
forma contínua estenderem o benefício de novas promoções
aos clientes preexistentes. - Deputado Jorge Caruso - contrário
- M.N., L.A.
2 - Projeto de lei 116/2016 - Deputado Cezinha de Madureira - Dispõe sobre a proibição da divulgação de publicidade
de bens e serviços enviada por intermédio de e-mails não
autorizados pelo detentor do endereço eletrônico. - Deputada
Leci Brandão, Deputado Edmir Chedid - favorável, favorável ao
projeto na forma do substitutivo
3 - Projeto de lei 414/2016 Juntado os PLs: 968/2016,
671/2016 - Deputado Edmir Chedid - Dispõe sobre o direito do
consumidor ao não estabelecimento de franquias e/ou cobrança
por excesso de tráfego de dados por parte das empresas prestadoras de serviço de internet fixa, residencial ou empresarial,
no Estado. - Deputado Jorge Caruso - favorável ao Projeto de
Lei n°. 414, de 2016, e contrário aos Projetos de Lei n°s. 671, de
2016, e 968, de 2016.
4 - Projeto de lei 901/2016 - Deputado Carlão Pignatari
- Institui a "Semana Estadual de Defesa do Consumidor". Deputado Edmir Chedid, Deputado Jorge Caruso - favorável,
na forma do substitutivo apresentado e contrário à emenda
proposta pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação,
favorável, com a emenda proposta pela CCJR - M.L.A.
5 - Projeto de lei 325/2017 - Deputado Gil Lancaster Dispõe sobre a proibição do corte de fornecimento de água e
energia elétrica às unidades consumidoras inadimplentes, nos
feriados e finais de semana, no Estado - Deputado Thiago Auricchio, Deputada Célia Leão - favorável, favorável
6 - Projeto de lei 602/2017 - Deputado Sebastião Santos Proíbe a venda de aparelhos "hand spinner" que não estejam
identificados com o selo do INMETRO, no Estado. - Deputado
Pedro Kaká, Deputado Jorge Caruso - favorável, com a emenda
proposta pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação,
favorável
7 - Projeto de lei 567/2018 - Deputado Fernando Cury - Dispõe sobre os preços que serão estabelecidos pelos Centros de
Formação de Condutores do Estado quanto ao oferecimento de
seus serviços. - Deputada Leticia Aguiar - favorável
PAUTA PARA DELIBERAÇÃO CONCLUSIVA
8 - Moção 47/2019 - Deputado Enio Tatto - (CONCLUSIVA)
Aplaude as Sras. Alexandra Fuchs de Araújo e Cynthia Thomé,
juízas da 6ª Vara da Fazenda Pública, a Sra. Guiomar Aparecida
de Souza Faria, Escrivã, o Ministro Dias Toffoli, Presidente do
Conselho Nacional de Justiça e o Desembargador Manoel de
Queiroz Pereira Calças, Presidente do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, pela notória eficiência no julgamento
de ações civis decorrentes do Plano Verão. - Deputado Marcio
Nakashima - favorável
Item 9 - Requerimento nº 005, de 2019, de autoria do
Deputado Márcio Nakashima - CONVITE ao Diretor Presidente
da SABESP, Sr. Benedito Pinto Ferreira Braga Júnior, para prestar
informações sobre suas atuações, bem como suas principais
ocorrências. Vistas: Deputado Jorge Caruso; Deputada Dra.
Damaris; Deputada Letícia Aguiar;Deputado Ataíde Teruel.
Item 10 - Requerimento nº 008, de 2019, de autoria da
Deputada Letícia Aguiar - CONVITE ao responsável no Brasil
pela empresa gestora do aplicativo Whatsapp para prestar
esclarecimentos com relação aos casos de hackeamento que
têm ocorrido com o objetivo, em grande parte das vezes, de
praticar estelionato contra os demais usuários da ferramenta,
tendo em vista que tais procedimentos são utilizados para solicitar depósitos em dinheiro em contas alheias.
Item 11 - Requerimento nº 009, de 2019, de autoria da
Deputada Letícia Aguiar - CONVITE ao responsável no Brasil
pela empresa gestora do portal Mercado Livre para prestar
esclarecimentos com relação aos possíveis casos de uso indevido da ferramenta de compras.
Item 12 - Requerimento nº 011, de 2019, de autoria da
Deputada Letícia Aguiar - CONVITE aos responsáveis pelas companhias de seguro: Porto Seguro; Azul; Liberty; Itaú Seguro; Bradesco Auto; Sompo Seguros; Mapfre; Zurich; Allianz; BB Seguro
Auto; Tokio Marine, para prestar esclarecimentos a esta Comissão.

COMISSÃO DE SAÚDE
COMUNICADO
COMUNICO às Senhoras Deputadas e aos Senhores Deputados abaixo relacionados, membros deste Órgão Técnico, a
realização de uma Reunião Ordinária dia 20/08/2019, terça-feira, às 14:30 horas, no Plenário José Bonifácio, com a finalidade
de deliberar sobre pauta anexa.
Membros Efetivos
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PT
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Membros Substitutos
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Edmir Chedid
DEM
Rogério Nogueira
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PL
Ricardo Madalena
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Sala das Comissões, em 16/08/2019.
Deputada Analice Fernandes - Presidente
7ª Reunião Ordinária
1 - Projeto de lei 981/2017 - Deputada Marta Costa - Institui a Campanha Estadual de Conscientização sobre o consumo
do medicamento "OxyFast". - Deputado Edmir Chedid - favorável. Voto em Separado da Deputada Janaina Paschoal contrário.
- A.d.M., J.P., C.F.
2 - Projeto de lei 63/2018 - Deputado Gil Lancaster - Cria o
"Programa de Prevenção à Síndrome de Angelman", no Estado.
- Deputada Janaina Paschoal - contrário - C.F.
3 - Projeto de lei 64/2018 - Deputado Gil Lancaster - Cria
o "Programa de Prevenção à Síndrome Ellis-van Creveld", no
Estado. - Deputada Janaina Paschoal - contrário - C.F.
4 - Projeto de lei 65/2018 - Deputado Gil Lancaster - Cria o
"Programa de Prevenção à Doença de Aspergilose", no Estado.
- Deputada Janaina Paschoal - contrário - C.F.
5 - Projeto de lei 335/2018 - Deputado Gil Lancaster Institui o "Dia Estadual da Prevenção, Controle e Orientação
da Urticária Crônica Espontânea - UCE". - Deputada Janaina
Paschoal - contrário - C.F.
6 - Projeto de lei 385/2019 - Deputado Rodrigo Gambale
- Cria campanha de alerta para casos de sarampo. - Deputado
Fernando Cury - favorável
PAUTA PARA DELIBERAÇÃO CONCLUSIVA
7 - Moção 56/2019 - Deputado Marcio da Farmácia - (CONCLUSIVA) Aplaude os trabalhos eficientes realizados por todos
os funcionários, membros e colaboradores da Vigilância Sanitária e do Exército Brasileiro no combate à dengue e a outras
pragas e epidemias. - Deputado José Américo - favorável
8 - Moção 70/2019 - Deputado Douglas Garcia - (CONCLUSIVA) Aplaude os trabalhos eficientes realizados por todos os
funcionários, membros e colaboradores do Instituto do Prematuro - Viver e Sorrir. - Deputado José Américo - favorável
Para deliberação:
Item 9 - Requerimento n. 015/2019, de autoria da Deputada Beth Sahão. Requer que o Senhor Secretário de Estado
da Saúde seja convidado a comparecer perante à Comissão, a
fim de prestar esclarecimentos sobre as falhas no fornecimento
da vacina BCG aos municípios, que resultou na falta de doses
em unidades básicas de saúde e maternidades das cidades de
São José do Rio Preto, Catanduva, Bady Bassit, Ipiguá e outras.
Requer, também, que seja convidado um representante do
Ministério da Saúde para se pronunciar sobre o problemas e as
eventuais medidas tomados para equacioná-lo.
Para ciência:
Item 1 - Balanço de Atividades 2018 da Federação das
Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo
(Fehosp).
Item 2 - Moção nº 07/2019 da Câmara Municipal de Descalvado, manifestando repúdio quanto aos inúmeros atrasos na
entrega de medicamentos essenciais de alto custo fornecidos pelo
Governo do Estado de São Paulo e quanto à falta de comprometimento com os cidadãos que dependem destes fármacos, dada a
falta de iniciativas para sanar a morosidade deste processo.

DEBATES

Debates
9 DE AGOSTO DE 2019
17ª SESSÃO SOLENE
EM COMEMORAÇÃO DOS 20 ANOS
DA REDE TV SÉCULO 21
Presidência: RAFA ZIMBALDI

RESUMO
1 - RAFA ZIMBALDI
Assume a Presidência e abre a sessão.
2 - JOSÉ CARLOS SILVA
Mestre de cerimônias, anuncia a composição da Mesa.
3 - PRESIDENTE RAFA ZIMBALDI
Agradece a Deus pela oportunidade. Cumprimenta as
autoridades e funcionários da TV presentes nesta
solenidade. Faz agradecimentos a Camerata da
Polícia Militar de São Paulo pela participação nesta
sessão. Informa que a Presidência Efetiva convocara a
presente sessão solene, a pedido deste deputado, para
a "Comemoração dos 20 anos da Rede TV Século 21".
Convida o público a ouvir, de pé, o "Hino Nacional
Brasileiro", executado pela Camerata da Polícia Militar do
Estado de São Paulo.
4 - JOSÉ CARLOS SILVA
Mestre de cerimônias, anuncia a apresentação de um vídeo
institucional sobre os 20 anos de atuação da TV Século
21. Informa a apresentação musical da cantora Maria do
Rosário, com a música "Tomai Senhor", de autoria do
irmão Lindebergh Pires.
5 - MARIA DO ROSÁRIO
Cantora, tece explicações sobre o significado da música
"Tomai Senhor".
6 - EDNA APARECIDA CHICA MARTINS
Presidente do Conselho Arquidiocesano da Renovação
Carismática, agradece o deputado Rafa Zimbaldi pelo
convite e a Deus por representar aqui a Arquidiocese de
Campinas. Considera o padre Eduardo como um ícone.
Esclarece que TV Século 21 é muito importante para o
movimento da renovação carismática em Campinas e em
todo o Brasil. Deseja que os frutos sejam abundantes.
Afirma que muitas almas foram salvas pela TV Século 21
e muitas ainda serão. Pede que todos possam trabalhar
sempre unidos e que a cultura de Pentecostes seja
propagada. Agradece ao padre Eduardo, às autoridades da
Mesa e outras presentes.
7 - MARCELO MARANGON
Presidente estadual da Renovação Carismática Católica,
considera esta noite como um momento de alegria,
muito importante e significativo para o movimento da
renovação carismática. Cumprimenta o deputado Rafa
Zimbaldi pela iniciativa. Discorre sobre o apoio do pai do
deputado ao movimento, que foi um dos responsáveis
pela construção da sede da televisão. Agradece Salvador
Zimbaldi. Deseja vida longa a ele e toda a sua família.
Destaca que o deputado Rafa Zimbaldi segue os mesmos
caminhos do pai. Cumprimenta as autoridades presentes
na solenidade. Informa que a renovação carismática
está presente em 635 cidades, representando a maior
concentração de carismáticos católicos do mundo. Elogia a
voz da cantora Maria do Rosário. Agradece a TV Século 21.
Lê poema em homenagem ao padre Eduardo como forma
de agradecimento.
8 - JOSÉ CARLOS SILVA
Mestre de cerimônias, lê o currículo do ex-deputado federal
Sr. Salvador Zimbaldi.

9 - SALVADOR ZIMBALDI
Ex- deputado federal, amigo e colaborador da Associação
do Senhor Jesus, cumprimenta as autoridades presentes.
Ressalta que embora nem sempre reconhecido, o padre
Eduardo é o primogênito da renovação carismática. Lembra
momento que o padre Eduardo contou o seu sonho de
realizar um trabalho de evangelização pela televisão.
Discorre sobre o início dos programas da TV Século 21.
Cita o apoio do padre à sua campanha para vereador
e depois deputado federal. Conta sobre o seu intenso
trabalho político para a obtenção da permissão para
a instalação desta rede de televisão nos bastidores do
Congresso Nacional. Destaca o trabalho de evangelização,
mas também cultural e educacional. Diz ter sempre atuado
a serviço do bem comum, dando a sua contribuição para
o reino de Deus. Agradece o deputado Rafa Zimbaldi pela
justa homenagem pelos 20 anos desta rede de televisão.
Considera o padre Eduardo como uma pessoa do bem.
Agradece todos pela presença.
10 - JOSÉ CARLOS SILVA
Mestre de cerimônias, lê o currículo da Sra. Irmã Luiza.
11 - IRMÃ LUIZA
Vice-presidente da Associação do Senhor Jesus, discorre
sobre o início da TV Século 21. Destaca a fé, a força e
a coragem do padre Eduardo, que fundou a Associação
Jesus. Conta o histórico da fundação desta associação.
Lembra as dificuldades e os problemas enfrentados durante
estes 20 anos, mas sem desanimar. Considera o amor de
Deus grande e maravilhoso. Agradece a Deus por todos
aqueles que os ajudaram, assim como os presentes nesta
solenidade e o padre Eduardo. Lembra que muitas almas já
mudaram suas vidas com a ajuda da TV Século 21.
12 - JOSÉ CARLOS SILVA
Mestre de cerimônias, anuncia a apresentação da cantora
Maria do Rosário, com a música "Mãos ensangüentadas".
13 - EDUARDO DOUGHERTY
Padre e presidente da Associação do Senhor Jesus,
demonstra sua gratidão a Deus e a todos que o apoiam.
Discorre sobre os seus sonhos de criança, sua chegada
ao Brasil e ida para o Canadá. Lembra sua viagem, em
1969, aos Estados Unidos, quando descobriu que o seu
sacerdócio seria pregar a palavra de Deus. Relata a
fundação da produtora de televisão, e depois, com a ajuda
do ex-deputado Salvador Zimbaldi, a criação de um canal
de televisão, que está no ar há 20 anos. Esclarece que a
TV iniciou em uma garagem e hoje é um complexo com
quatro estúdios. Lê passagem da Bíblia. Diz não ter dúvidas
de que a TV Século 21 vai crescer. Agradece a Deus por
estes 20 anos. Informa que terá, em um mês, um canal na
televisão aberta em São Paulo, que irá cobrir toda a área
metropolitana.
14 - PRESIDENTE RAFA ZIMBALDI
Cumprimenta as autoridades presentes. Conta que fez
estágio na TV Século 21 logo no início de sua implantação.
Agradece Horácio por esta oportunidade. Lembra que o
padre Eduardo sempre esteve presente. Conta histórias
da sua passagem pela TV. Diz ser esta homenagem um
reconhecimento desta Casa e do povo paulista pelo
trabalho realizado pela TV, de salvar vidas, levando
esperança, fé, amor, perseverança e a palavra de Jesus
a milhares de brasileiros. Cita a expansão da TV Século
21, em 2016, para mais de mil municípios, atingindo
aproximadamente 150 milhões de brasileiros. Considera o
padre Eduardo iluminado e um exemplo de vida dedicado
a evangelização. Deseja saúde ao padre, para que ele
possa manter firme esta importante rede de comunicação.
Agradece a oportunidade, a confiança e o apoio do padre
em sua campanha a deputado estadual. Parabeniza o
padre Eduardo e toda a equipe da TV Século 21 pelos
20 anos. Agradece o trabalho desenvolvido, que leva o
evangelho para milhares de lares brasileiros.
15 - JOSÉ CARLOS SILVA
Mestre de cerimônias, anuncia a apresentação da cantora
Maria do Rosário, interpretando a música "Consagração a
Nossa Senhora".
16 - PRESIDENTE RAFA ZIMBALDI
Pede que o padre faça uma prece antes da finalização da
sessão. Faz agradecimentos gerais. Encerra a sessão.
***
- Assume a Presidência e abre a sessão o Sr. Rafa Zimbaldi.
***
O SR. MESTRE DE CERIMÔNIAS - JOSÉ CARLOS SILVA Mais uma vez, boa noite. Sejam todos bem-vindos à Assembleia
Legislativa do Estado de São Paulo.
Esta sessão solene tem a finalidade de comemorar o 20º
Aniversário de Fundação da Rede Século da Associação do
Senhor Jesus, iniciativa do Sr. Deputado Rafa Zimbaldi.
Comunicamos aos presentes que esta sessão solene está
sendo transmitida ao vivo pela TV Web, será retransmitida pela
TV Alesp, no canal sete da NET, domingo, dia 11 de agosto, às
21 horas, pela TV digital, canal 61.2, e também, pela TV Vivo,
canal nove.
Convidamos para compor a Mesa Diretora o Sr. Deputado
estadual Rafa Zimbaldi; o padre Eduardo Dougherty, presidente da Associação do Senhor Jesus; já conosco à Mesa a Irmã
Joventina Tecilla, conhecida como Irmã Luiza, vice-presidente da
Associação do Senhor Jesus; convidamos o Sr. Salvador Zimbaldi, sempre deputado federal, amigo e colaborador da Associação; o Sr. Marcelo Marangon, presidente estadual da Renovação
Carismática Católica; a Sra. Edna Aparecida Chica Martins,
presidente do Conselho Arquidiocesano Estadual da Renovação
Carismática; e convidamos o capitão Magno Marcouse Reges,
neste ato representando o general de Exército Marcos Antonio
Amaro dos Santos, comandante militar do Sudeste.
Tem a palavra neste momento o deputado estadual Rafa
Zimbaldi, para as boas-vindas e abertura desta solenidade.
O SR. PRESIDENTE - RAFA ZIMBALDI - PSB - Boa noite a
todos. Alegria estar aqui. Sob a proteção de Deus, iniciamos os
nossos trabalhos. Nos termos regimentais, esta Presidência já
dispensa da leitura da Ata da sessão anterior.
Eu gostaria de iniciar, primeiramente, agradecendo a Deus
por essa oportunidade, esta homenagem e esse reconhecimento
à TV Século 21, aos 20 anos de TV Século 21. Quero cumprimentar nosso amigo padre Eduardo, fundador da TV Século 21, presidente da Associação do Senhor Jesus, em nome do qual também cumprimento todos os funcionários da TV Século 21 e também todas as pessoas, todos os colaboradores da Associação do
Senhor Jesus. Quero cumprimentar e também agradecer à Irmã
Luiza, que sempre nos acolheu muito bem, vice-presidente da
Associação do Senhor Jesus; meu pai, deputado federal Salvador Zimbaldi, que foi responsável - não é, padre? - na ajuda da
concessão da TV Século 21; Marcelo Marangon - obrigado pela
presença, Marcelo - que é coordenador estadual da Renovação
Carismática Católica; a Edna Aparecida Chica Martins, que é
presidente do Conselho Arquidiocesano da Renovação Carismática, e o capitão Magno, neste ato representando o general de
Exército Marcos Antonio Amaro dos Santos, comandante militar
do Sudeste.
Quero cumprimentar o nosso vereador de Campinas, Luis
Carlos Rossini, obrigado pela oportunidade, Rossini que foi
vereador comigo e também vereador com o meu pai, na época
em que meu pai foi vereador na cidade de Campinas. Então,
Rossini, obrigado. Rossini que neste ato representa também a
Câmara Municipal, os 33 vereadores, que também tive a honra
de fazer parte da Câmara de Vereadores por quatro mandatos e
presidi a Câmara de Vereadores por dois mandatos, como presidente. Obrigado, Rossini.

sábado, 17 de agosto de 2019
E agradeço também à Camerata do Corpo Musical da Polícia Militar do Estado de São Paulo, em nome do nosso maestro,
2º sargento Israel. Obrigado sargento pela oportunidade, pela
presença e pela participação nessa honrosa sessão solene.
Convidamos os presentes para, em posição de respeito, para
ouvirmos a execução do Hino Nacional Brasileiro, letra de Joaquim
Osório Duque Estrada e música de Francisco Manoel da Silva, executada pela Camerata da Polícia Militar, maestro 2º sargento Israel.
***
- É executado o Hino Nacional Brasileiro.
***
O SR. PRESIDENTE - RAFA ZIMBALDI - PSB - Muito bem. Na
sequência, assistiremos a um vídeo institucional que mostra um
pouco dos 20 anos de atuação da TV Século 21.
***
- É feita a exibição de vídeo.
***
O SR. MESTRE DE CERIMÔNIAS - JOSÉ CARLOS SILVA Vinte anos de TV Século 21 contados em poucos minutos. A
história é muito maior.
Convidamos, neste momento, a cantora Maria do Rosário
à frente para a primeira atração musical desta noite. Ela interpreta a música “Tomai Senhor”, de autoria do irmão Lindbergh
Pires.
A SRA. MARIA DO ROSÁRIO - Antes de cantar essa música,
eu gostaria de falar o que ela significa.
É o hino dos jesuítas. É a oração de Santo Inácio de Loyola,
o fundador da Companhia de Jesus. E tem sido - não é, padre
Eduardo? - um lema na vida do padre, na vida da obra Associação do Senhor Jesus e Rede Século 21.
Quem dera, vivamos dessa oração, com essa oração, para a
maior glória de Deus.
***
- É feita a apresentação musical.
***
O SR. MESTRE DE CERIMÔNIAS - JOSÉ CARLOS SILVA Muito bem.
Convidamos para fazer uso da palavra, neste momento, a
presidente do Conselho Arquidiocesano Estadual da Renovação
Carismática, Sra. Edna Aparecida Chica Martins.
A SRA. EDNA APARECIDA CHICA MARTINS - Boa noite a
todos. Cumprimento também com a paz de Nosso Senhor Jesus
Cristo, Amém. Eu sou muito grata pelo convite ao Rafa Zimbaldi, sou grata a Deus por poder estar aqui representando a
Arquidiocese de Campinas. E quero dizer assim, neste momento, que o padre Eduardo é um ícone para nós, um ícone para
a Renovação Carismática, e não tem como dissociar TV Século
21 e padre Eduardo como Renovação Carismática. O senhor
tem sido muito importante para o nosso movimento, não só em
Campinas, mas para todo o Brasil. Sabemos que ele trouxe o
movimento para cá, e nós somos muito gratos por isso. E desejo, assim, que os frutos sejam abundantes ainda.
Sabemos que muitas almas foram salvas pela TV Século
21. Muitos homens e mulheres foram resgatados, e sabemos
que muitos ainda serão, porque é um tempo novo e o melhor
sempre está por vir. E nós acreditamos, e queremos, nesta unidade, pedir mesmo que o Senhor derrame toda a unção do seu
espírito na vida sacerdotal do senhor. Que o Senhor derrame a
plenitude do seu santo espírito nessa obra maravilhosa, que é
a TV Século 21, e todos os seus membros possam ser também
atingidos por essa graça e que todos, nessa unidade, possam
trabalhar unidos. E nós, da Renovação Carismática, estamos
juntos e queremos, nessa unidade, caminhar sempre, fazendo
com que essa cultura de Pentecostes seja mesmo propagada.
E é isso. Desejo, nesta noite, que a graça de Deus possa
compungir os nossos corações.
Muito obrigada, padre Eduardo. Obrigada aos meus irmãos
que estão aqui compondo a Mesa: o pai do Rafa, o Sr. Zimbaldi;
o meu coordenador estadual, Marcelo Marangon; a Irmã Luiza;
os demais não me lembro o nome, mas gratidão a vocês, viu? E
que o Senhor possa nos abençoar sempre.
Obrigada. (Palmas.)
O SR. MESTRE DE CERIMÔNIAS - JOSÉ CARLOS SILVA Obrigado à Edna.
Fará uso da palavra, neste momento, o presidente estadual
da Renovação Carismática Católica, Sr. Marcelo Marangon.
O SR. MARCELO MARANGON - Boa noite a todos. Que a
paz do Senhor Jesus esteja no coração de cada um de vocês.
Para mim, reservou um duplo encargo de alegria nesta
noite. A Kátia, presidente da Renovação Carismática Católica do
Brasil, não podendo estar, me incumbiu de vir, uma vez que eu
já estava também convidado a estar nesse momento tão importante e significativo para o movimento da Renovação Carismática. Para mim é uma grande alegria. Então, eu trago também,
antes da minha fala, padre Eduardo, Rafa Zimbaldi, o abraço
também da Kátia Zavaris, a presidente do Conselho Estadual da
Renovação Carismática Católica.
Quero cumprimentar, aqui, o Rafa por essa iniciativa. Rafa
diz que uma boa árvore se conhece pelos frutos e pelas sementes que elas produzem. E penso que você aprendeu a lição com
o seu pai. Seu pai foi um homem, e é um homem muito especial
para a vida do nosso movimento. Talvez os mais jovens possam
até não se recordar, mas nós que caminhamos, seu pai sempre
esteve conosco nos apoiando, ajudando-nos. E, se hoje a Renovação Carismática Católica do Brasil tem uma sede ainda em
construção, deve isso muito a seu pai, que não esperou ser convidado para ajudar, e prontamente ajudou. Salvador Zimbaldi,
muito obrigado. Deus lhe pague. E eu retransmito as palavras
de São João Paulo II: “Vida longa para o senhor e para toda
sua família.” Rafa, estou percebendo que o seu coração segue
os mesmos caminhos do seu pai. Sem esperar um convite para
ajudar, já se põe à disposição da obra.
Cumprimento também o nobre vereador que também está
aqui, Rossini, que está sempre conosco, e aos demais.
Padre Eduardo, falar da TV Século 21 é falar de um rastro
do Espírito Santo no estado de São Paulo.
Graças a Deus, na minha primeira diocese, o senhor passou
- a Diocese de Osasco, na Vila São José -, e desde lá o estado
de São Paulo percorreu uma chama que o senhor acendeu e
preservou essa chama.
Hoje, a Renovação Carismática do Estado de São Paulo
está em 635 cidades, com aproximadamente quatro mil grupos
de oração. Eu acredito que seja um dos lugares com a maior
concentração de carismáticos católicos do mundo e isso nós
devemos grandiosamente a Jesus, por ter colocado e enviado o
senhor a nos ajudar. Deus lhe pague por essa ajuda. A chegada
da TV Século 21 só veio coroar.
Nós aprendemos a rezar com a Irmã Luiza, nas suas adorações, muitas vezes nas suas exortações. A Irmã Luiza, às vezes,
nos exortando, nos colocando no caminho e nos mostrando o
sacratíssimo Coração de Jesus.
Choramos ao ouvir a Maria do Rosário cantar as suas
lindas canções. Quanto nós cantamos, nesses grupos de oração,
essas músicas! E ainda cantamos. A tua voz ainda está a ecoar
dentro dos nossos corações, as suas canções nos ensinaram
a orar, nos aproximaram de Jesus. Muitas vezes, entramos em
comunhão com Jesus nas suas canções, o que foi proporcionado
por meio das ondas da TV Século 21, que chamo de ondas do
amor, que se espalharam e se espalham todos os dias com coragem, anunciando o evangelho de Jesus, tão necessário nesse
mundo tão carente e ferido do amor de Jesus.
Muito obrigado à TV Século 21. Eu fiquei, padre, pensando
em uma maneira de poder me expressar ao senhor, sabendo
que tem tantas pessoas... Na minha simplicidade, hoje, rezei
ao Senhor e, em minhas orações, junto com a Virgem Maria, eu
pedi alguma coisa que eu pudesse dizer ao senhor nesta noite
como gratidão. E me veio ao coração um poema de apenas
sete estrofes e, com muita simplicidade, eu queria recitá-lo ao
senhor como uma forma singela de agradecimento.

