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- É entregue a homenagem.
***
A SRA. MESTRE DE CERIMÔNIAS - FELISBELA PINO – Dra.
Alzira Neves Borin.
***
A SRA. MESTRE DE CERIMÔNIAS - FELISBELA PINO - Dra.
Lilian Regina Chinelli.
***
- É entregue a homenagem.
***
A SRA. MESTRE DE CERIMÔNIAS - FELISBELA PINO - Dra.
Neide Lopes do Carmo.
***
- É entregue a homenagem.
***
A SRA. MESTRE DE CERIMÔNIAS - FELISBELA PINO - Dra.
Maria Lúcia Tafuri Garcia.
***
- É entregue a homenagem.
***
A SRA. MESTRE DE CERIMÔNIAS - FELISBELA PINO - Dra.
Nina da Costa Corrêa.
***
- É entregue a homenagem.
***
A SRA. MESTRE DE CERIMÔNIAS - FELISBELA PINO - Dra.
Débora Bertomeu.
***
- É entregue a homenagem.
***
A SRA. MESTRE DE CERIMÔNIAS - FELISBELA PINO - Dra.
Elaine Martins Bento Mosquera.
***
- É entregue a homenagem.
***
A SRA. MESTRE DE CERIMÔNIAS - FELISBELA PINO - Dra.
Tamara Lazarini.
***
- É entregue a homenagem.
***
A SRA. MESTRE DE CERIMÔNIAS - FELISBELA PINO - Dra.
Marli Brasioli.
***
- É entregue a homenagem.
***
A SRA. MESTRE DE CERIMÔNIAS - FELISBELA PINO - Dra.
Denise Gonçalves de Sousa.
***
- É entregue a homenagem.
***
A SRA. MESTRE DE CERIMÔNIAS - FELISBELA PINO - Eu já
desço gente, que eu também vou, Felisbela Pino.
***
- É entregue a homenagem.
***
A SRA. MESTRE DE CERIMÔNIAS - FELISBELA PINO - Peço
que os colaboradores e a diretoria da Apan façam a homenagem às nossas ex-presidentes e à presidente atual.
***
- É entregue a homenagem.
***
A SRA. MESTRE DE CERIMÔNIAS - FELISBELA PINO - Peço
aos membros da Mesa junto comigo para descermos e fazer a
foto oficial, por favor.
Peço que voltem aos seus lugares, por favor.
Algumas infelizmente já nos deixaram, mas tenho certeza
que nos ajudam de outra dimensão. Sinceros agradecimentos e
nosso eterno reconhecimento.
Gente, eu fui informada de uma notícia urgente, eu preciso
passar um vídeo a vocês, chegou só agora ao meu conhecimento.
***
- É exibido o vídeo.
***
A SRA. MESTRE DE CERIMÔNIAS - FELISBELA PINO - De, eu
não gravei vídeo, porque eu vou falar ao vivo.
Eu tive a oportunidade de tê-la como colega de trabalho,
compartilhamos a elaboração de um TCC, convivemos há algum
tempo na atividade profissional, já há algum tempo na Apan,
isso soma bons anos. Eu posso afirmar que em todos os papéis
a Denise é dedicada e totalmente comprometida com tudo
àquilo que ela faz. Parabéns pela gestão, continue contando
com o meu apoio. E foi duro convencer o Geraldo, hein.
Peço que o deputado Itamar Borges e os membros da Mesa
se posicionem na frente do plenário para a entrega de uma
homenagem à nossa presidente Denise Cussioli.
***
- É entregue a homenagem.
***
O SR. PRESIDENTE - ITAMAR BORGES - MDB - Concedo a
palavra à homenageada Denise Cussioli, presidente da Associação Paulista de Nutrição - Apan.
A SRA. DENISE CUSSIOLI - Boa noite. Primeiramente eu
quero agradecer ao deputado Itamar Borges, assim como a
toda a Mesa aqui presente, às entidades, Asbran; Dra. Zaíra;
Dr. Ernane; Sinesp; Dra. Silvia; CFN; Dra. Dolly; CRN e a todos
os ex-presidentes aqui presentes, a toda diretoria presente, a
todos associados, não associados, parceiros, patrocinadores que
nos apoiaram nesse grande evento. Se não fossem vocês, com
certeza não teria acontecido.
Bom, eu não gosto mesmo de falar muito em público, mas
eu vou contar um pouquinho do porquê que estou na Apan.
Alegria, sim, palavra mágica que representa a data de hoje para
mim, de comemorar esses 65 anos na missão de unir profissionais, propagar o conhecimento e inspirar atitudes. Que alegria e
disposição minha em atuar nesta missão voluntária na associação, em prol de uma profissão que existe há 80 anos, quando
criado em 1939, o primeiro curso de nutricionistas.
Uma viagem pelo tempo. Desde quando nascemos, iniciamos a nossa jornada e nesta minha jornada a passagem nesse
período é voluntariar em prol da Associação, seguindo as lições
dos voluntários que antecederam a mim e aos que hoje estão
aqui presentes, e em suas criações que foram deixadas como
passos na minha caminhada, desde a viagem para o crescimento da Associação.
Hoje sei da importância de ser o condutor de energia desta
alegria para a associação, e que energia! Se eu desejo o bem,
ele vem. Se eu espalho amor, ele fica. Se eu espalho sorrisos,
este eu recebo, mas pode demorar um pouco, nem sempre
tenho retorno imediato. Mas tem uma coisa que a vida faz,
é ser grata, desde que eu o seja com ela. E a vida tem prazo
de validade? Então, só ele conhece o seu segredo, e como
o segredo é o tempo de tudo, e tempo é o segredo de tudo,
voluntariar precisa da disposição e de tempo que me cabe
preencher de boas sementes que estou empreendendo por hora
na Associação.
Portanto, como condutora desta energia e com alegria convido a todos aqui presentes a espalhar essa energia de voluntariar, pois esta positividade precisa circular e continuar o registro
dessa história. Obrigada por todos aqui presentes.
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A SRA. MESTRE DE CERIMÔNIAS - FELISBELA PINO - São
tantas emoções, vivemos tantos momentos lindos, que me
permita o plágio, Roberto Carlos. Mas é gratificante fazer parte
dessa linda história e estar aqui comemorando.
Quero agradecer o apoio da Alesp, Assembleia Legislativa
do Estado de São Paulo; CRN 3 e 4; Fundação Mokiti Okada;
Corin; Racine; Terra Frutas; Valéria Paschoal, além de um agradecimento especial a José Maria Manoel Filho, nosso incentivador nessa empreitada. Todos esses apoiadores e parceiros
fizeram com que fosse possível a realização deste evento.
Gostaria de chamar para finalizar e agradecer, antes de
passar a palavra ao deputado, em nome de Aline Richter, Aline
Caradori, Aline Fonseca, Angélica Freitas, Cláudia Morata, peço
que venham vindo para a frente do plenário, por favor. Daniela
Galego, Denise Cussioli, Lucinéia Carvalho, Elizabeth Faquin,
Laura Alonso, Narciso Rios, Sandra Azevedo, Simone Valvassori,
Solange Malentachi, Talissa Vieira, Valéria Cesti, e eu, Felisbela
Pino, que já vou descer. Esta é a atual diretoria que agradece
muito a presença de vocês, que hoje é voluntária nessa caminhada que eu espero que permaneça por muitos e muitos anos.
Agradeço muito em nome de todas nós a presença nesta
noite, desejando vê-los ativos em nossas próximas ações, e
tenho certeza, serão muitas. Passo a palavra ao nosso anfitrião,
deputado Itamar Borges, a quem mais uma vez agradeço a acolhida nesta Casa. Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE - ITAMAR BORGES - MDB - Obrigado,
Bela. Quero novamente parabenizar a Associação Paulista de
Nutrição, parabenizar a presidente Denise e toda sua diretoria,
equipe, associados, profissionais aqui presentes. Também todas
as homenageadas recebam meu cumprimento, com certeza não
só pela importância da homenagem que receberam, mas eu
tenho certeza que aqui a homenagem concedida a cada uma de
vocês se estende em uma homenagem a todos os profissionais
do nosso estado de São Paulo, e por que não dizer do nosso País.
Esgotado o objeto da presente sessão, quero então agradecer a presença das senhoras e senhores nesta sessão. Esta
Presidência agradece mais uma vez aos componentes da Mesa,
à minha equipe, à equipe da Apan, que foi muito importante na
organização desta solenidade e desse momento que vivemos
juntos. Agradecemos aos funcionários da Casa, aos serviços
de Som, da Taquigrafia, de Atas, do Cerimonial, da Secretaria-Geral, a Cristina estava aqui conosco, à Secretaria Parlamentar,
à Imprensa da Casa, à TV Legislativa, às assessorias das polícias
Civil e Militar, à Rita, que nos aproximou aí para esse momento,
bem como a todos que, com as suas presenças, colaboraram
para o êxito desta solenidade.
Mais uma vez quero informar que esta sessão solene, além
de estar sendo transmitida ao vivo neste momento pela TV Web,
será transmitida pela Assembleia Legislativa, pela TV Alesp, dia
9 de fevereiro, sábado, às 21 horas, pelo canal NET, no canal 7,
TV Vivo, no canal 185 digital e pela TV digital aberta, canal 61.2.
Em nome da presidente Denise e de toda a sua diretoria,
convidamos a todos para um coquetel, que será servido no Hall
Monumental. Boa noite a todos e parabéns! Muito obrigado.
Está encerrada a presente sessão.
***
- Encerra-se a sessão às 21 horas e 01 minuto.
***
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RESUMO
PEQUENO EXPEDIENTE
1 - ANALICE FERNANDES
Assume a Presidência e abre a sessão. Solicita um minuto
de silêncio em razão do falecimento do jornalista Ricardo
Boechat no dia de ontem, em um acidente de helicóptero.
2 - LECI BRANDÃO
Lamenta o falecimento do jornalista Ricardo Boechat.
Considera racista festa de aniversário de 50 anos de
Donata Meirelles, diretora da revista Vogue Brasil, que teve
como tema o Brasil escravocrata.
3 - CORONEL TELHADA
Considera que na Polícia Militar há soldados e
comandantes de todas as etnias, não havendo espaço
para racismo e discriminação. Lamenta que as mortes de
policiais militares não recebam destaque na mídia. Lembra
que o jornalista Ricardo Boechat tecia críticas à Polícia
Militar.
4 - CARLOS GIANNAZI
Faz críticas ao PL 1/19, de autoria do governador João
Doria, que propõe a criação do Programa Estadual de
Desestatização. Manifesta-se contra a aprovação do
PDL 1/19 e do PDL 2/19, que tratam da escolha dos
conselheiros da Arsesp.
5 - BRUNO CAETANO
Rebate o pronunciamento do deputado Carlos Giannazi
e defendeu a aprovação do PL 1/19. Considera que a
iniciativa privada deve atuar como parceira do Governo.
Discorre sobre a importância da apreciação de projeto que
institui o Conselho do Fundeb.
6 - CÁSSIO NAVARRO
Defende o governador João Doria de críticas feitas em
relação ao seu mandato. Destaca que o programa Corujão
da Saúde deverá atender a Baixada Santista.
7 - GILMAR GIMENES
Assume a Presidência.
8 - ANALICE FERNANDES
Informa sua visita, acompanhando o secretário da
Educação, Rossieli Soares, às cidades de Meridiano e
Aspásia para a inauguração de creches-escola. Elogia o
governador João Doria por sua dedicação à Educação.
Destaca a importância das creches-escola para a segurança
das crianças atendidas. Defende a homologação de
transporte escolar gratuito para crianças na região do
Butantã.
9 - PRESIDENTE GILMAR GIMENES
Elogia o secretário da Educação, Rossieli Soares e o
governador João Doria pela abertura de creches-escola nas
cidades de Meridiano e Aspásia.
10 - ORLANDO BOLÇONE
Apresenta matéria do jornal "Diário da Região" sobre os
riscos de rompimentos de barragens na região do Noroeste
Paulista. Pede atenção da Cetesb sobre o caso.
11 - ANALICE FERNANDES
Assume a Presidência.
12 - JULIO CESAR
Defende o modelo de gestão pública continuada e
compartilhada. Lamenta que alguns secretários de Estado
não estejam abertos a ouvir as demandas parlamentares.
13 - ROBERTO MASSAFERA
Divulga decreto, de autoria do governador João Doria, que
propõe a criação da Faculdade de Tecnologia de Matão.
Discorre sobre o modelo de ensino médio profissionalizante
aplicado às Fatecs e às escolas técnicas no estado de São
Paulo. Defende o ensino integral nas escolas. Elogia medida
do governador que reduziu imposto sobre combustível
da aviação. Lamenta a queda de representatividade de
deputados do interior neste Parlamento.

14 - RAUL MARCELO
Faz críticas ao PDL 1/19 e PDL 2/19, que tratam da escolha
dos conselheiros da Arsesp. Explica que os conselheiros
escolhidos são ex-funcionários de empresas fornecedoras
de gás. Lembra que o jornalista Ricardo Boechat havia
denunciado este caso. Considera abusivo aumento no
preço do gás, que, mesmo sem justificativa, foi aprovado
pela Arsesp.
GRANDE EXPEDIENTE
15 - ANTONIO CARLOS JUNIOR
Solicita ao governador João Doria a instalação de um Baep
e a recomposição dos efetivos da Polícia Militar no litoral
norte. Ressalta o aumento da violência na região. Esclarece
que a região possui 167 policiais a menos cuidando da
segurança da população. Agradece ao governador pela
inauguração, em junho, do Hospital Regional. Menciona o
investimento de 180 milhões de reais, com 220 leitos.
16 - BRUNO CAETANO
Assume a Presidência.
17 - CAIO FRANÇA
Para comunicação, informa que, na reunião da associação
dos municípios considerados estâncias, não havia nenhum
membro representando o Governo de São Paulo. Esclarece
que não houve nenhuma explicação sobre o cancelamento
de convênios com estes municípios. Lembra a votação,
nesta Casa, no final do ano passado, de um orçamento de
400 milhões para estas cidades.
18 - CARLÃO PIGNATARI
Para comunicação, esclarece, para o deputado Caio França,
que o governo anterior em São Paulo fez um decreto
no mês de maio, revogando todos os extras a pagar de
anos anteriores. Lembra que havia obras em andamento.
Informa que o Governo está fazendo uma revisão em razão
da responsabilidade fiscal.
19 - MÁRCIA LULA LIA
Discorre sobre a nomeação de ex-diretores da Comgás
para assumirem cargos na Arsesp. Considera que os
consumidores de gás, energia elétrica e saneamento
básico terão extremas dificuldades. Informa que as
tarifas da Comgás deveriam ter sido revisadas em 2014,
após a privatização da mesma em 1999. Ressalta que
esta disputa está na justiça desde 2014. Diz achar um
absurdo três ex-diretores da Comgás serem responsáveis
pela fiscalização e regulação de empresas para as quais
trabalharam a vida inteira. Destaca que o presidente da
Arsesp deve vir a esta Casa explicar esta situação, que
considera imoral e antiética. Combate nota técnica do
Ministério da Saúde visando a recuperação de manicômios
e eletrochoques.
20 - CAIO FRANÇA
Para comunicação, rebate o pronunciamento do deputado
Carlão Pignatari.
21 - RAUL MARCELO
Considera que o Brasil voltou a ser governado pelos
militares. Discorre sobre o conceito de pátria. Ressalta que
as Forças Armadas deveriam colocar-se contra a entrega
das reservas do pré-sal por preço de banana. Combate o
posicionamento do Brasil de seguir fielmente os Estados
Unidos. Destaca a necessidade de abrir os mercados das
comunidades árabes, além de fortalecer laços com a
Europa e a América Latina. Critica as ações do Governo
em relação ao Mercosul. Demonstra sua preocupação
com o futuro do País, caso não tenhamos um modelo para
negociar com os grandes países. Diz estar preocupado com
as Forças Armadas e com os cem generais no Governo, em
todas as esferas do poder. Cita a iminência de uma guerra
com a Venezuela.
22 - CÁSSIO NAVARRO
Para comunicação, dá explicações sobre o cancelamento de
convênios com as cidades consideradas estâncias turísticas.
Ressalta que o governador João Doria é responsável e tem
compromisso com a sociedade paulista. Esclarece que o
último Governo prometeu aquilo que não podia cumprir.
Informa que os convênios foram suspensos para avaliação
do que é realmente possível de ser cumprido.
23 - LUIZ GONZAGA VIEIRA
Diz ser uma satisfação voltar ao plenário desta Casa,
na qual começou sua carreira política. Menciona sua
participação significativa no desenvolvimento do estado
de São Paulo. Lembra o seu início na política, quando foi
eleito deputado estadual por Tatuí. Cita projetos e leis de
sua autoria, além de cargos ocupados nesta Casa. Discorre
sobre suas realizações como prefeito de Tatuí. Destaca o
recebimento do título de cidadão de diversas cidades do
interior do Estado.
24 - ED THOMAS
Pelo art. 82, discorre sobre a tragédia que resultou na
morte do jornalista Ricardo Boechat. Lamenta as tragédias
ocorridas com a lama, o fogo, a água e o ar, com uma
notícia se sobrepondo a outra. Fala que o jornalismo, assim
como as comunicações, perdeu muito. Homenageia o piloto
Ronaldo, que também faleceu no acidente.
25 - ED THOMAS
Solicita a suspensão da sessão até as 17 horas, por acordo
de lideranças.
26 - PRESIDENTE BRUNO CAETANO
Defere o pedido e suspende a sessão às 16h27min.
ORDEM DO DIA
27 - PRESIDENTE CAUÊ MACRIS
Assume a Presidência e reabre a sessão às 17h02min.
Coloca em votação e declara aprovado requerimento de
alteração da Ordem do Dia. Coloca em discussão o PL
640/18.
28 - CARLÃO PIGNATARI
Discute o PL 640/18.
29 - CAMPOS MACHADO
Para comunicação, manifesta-se contra o PL 1/19, de
autoria do Governo do Estado.
30 - CARLÃO PIGNATARI
Para comunicação, defende a discussão gradual do PL 1/19.
31 - JOÃO PAULO RILLO
Discute o PL 640/18.
32 - PRESIDENTE CAUÊ MACRIS
Afirma que deve pautar os projetos referidos pelo
deputado João Paulo Rillo.
33 - TEONILIO BARBA
Discute o PL 640/18 (aparteado pelos deputados Carlão
Pignatari e Campos Machado).
34 - BRUNO CAETANO
Para comunicação, defende a postura do PSDB.
35 - TEONILIO BARBA
Para comunicação, aduz que o PSDB deve assumir sua
intenção privatista.
36 - CARLÃO PIGNATARI
Para comunicação, rebate o discurso do deputado Teonilio
Barba.
37 - CAMPOS MACHADO
Discute o PL 640/18.
38 - MÁRCIA LULA LIA
Para comunicação, discorre acerca de necessidades da
Fatec de Araraquara. Mostra-se surpresa com a criação de
Fatec em Matão.
39 - PRESIDENTE CAUÊ MACRIS
Encerra a discussão do PL 640/18. Coloca em votação
e declara aprovada a consulta às lideranças, para que
fosse dado conhecimento da íntegra e votada emenda
aglutinativa ao PL 640/18, sendo dispensada sua leitura.
40 - CAMPOS MACHADO
Solicita a publicação da emenda aglutinativa ao PL 640/18.
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41 - PRESIDENTE CAUÊ MACRIS
Defere o pedido. Determina a publicação, no "Diário
Oficial", da emenda aglutinativa ao PL 640/18.
42 - TEONILIO BARBA
Solicita o levantamento da sessão, por acordo de
lideranças.
43 - PRESIDENTE CAUÊ MACRIS
Defere o pedido. Convoca os Srs. Deputados para a sessão
ordinária do dia 13/02, à hora regimental, com Ordem
do Dia. Lembra sessão solene a ser realizada amanhã,
às 10 horas, para "Outorga do Colar de Honra ao Mérito
Legislativo à Senhora Maria Clara Machado da Silva".
Levanta a sessão.
***
- Assume a Presidência e abre a sessão a Sra. Analice
Fernandes.
***
- Passa-se ao

PEQUENO EXPEDIENTE
***
A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Presente número regimental de senhoras deputadas e senhores
deputados, sob a proteção de Deus iniciamos os nossos trabalhos.
Esta Presidência dispensa a leitura da Ata da sessão anterior e convida o nobre deputado Cássio Navarro para ler a
resenha do Expediente.
O SR. CÁSSIO NAVARRO - PSDB - Sra. Presidente, é uma
Indicação da nobre deputada Beth Sahão. Indica nos termos do
Artigo 44, inciso III, da 14ª Consolidação do Regimento Interno,
o próprio nome como membro efetivo da Comissão de Educação e Cultura, em vaga anteriormente ocupada pelo deputado
Alencar Santana Braga. Esta é a Indicação, presidente.
A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Esta
deputada na Presidência agradece o deputado Cássio Navarro
pela leitura da resenha do Expediente, e antes de entrarmos na
lista de oradores do Pequeno Expediente, gostaria de solicitar
um minuto de silêncio, quero pedir aqui para todos os deputados e deputadas desta Casa, pelo trágico acidente no dia de
ontem, de uma pessoa que fazia a diferença no jornalismo brasileiro, que é o nosso querido Ricardo Boechat, que nos deixou
na tarde de ontem. Um minuto de silêncio pelo falecimento do
jornalista Ricardo Boechat.
***
- É respeitado um minuto de silêncio.
***
Srs. Deputados, Sras. Deputadas, tem a palavra o primeiro
orador inscrito, nobre deputado Itamar Borges. (Pausa.) Tem a
palavra o nobre deputado Delegado Olim. (Pausa.) Tem a palavra o nobre deputado Vitor Sapienza. (Pausa.) Tem a palavra a
nobre deputada Leci Brandão.
A SRA. LECI BRANDÃO - PCdoB - SEM REVISÃO DO ORADOR - Sra. Presidente, nobre deputada Analice Fernandes, Srs.
Deputados, Sras. Deputadas, funcionários desta Casa, telespectadores da TV Assembleia, como já foi dito muito bem por V. Exa.,
ontem tivemos um dia muito triste, não só para o jornalismo,
mas para aquelas pessoas que eram ouvintes assíduas do jornalista Boechat. Partidarismos à parte, acho que realmente ele fez
uma escola no jornalismo. O que me chamou a atenção também
é que muitas pessoas falaram da generosidade dele. Que ele era
uma pessoa que tratava todos muito bem, tinha um relacionamento bom com todos, não só dentro da TV Bandeirantes, mas
também com outros órgãos de imprensa em que trabalhou.
Sra. Presidente, 2019 está sendo um ano muito complicado. Já começo a temer esse ano. São tantas tragédias, tantos
crimes, tantas coisas acontecendo. E existem também outros
tipos de crimes que nos chamam a atenção, como foi o caso da
comemoração do aniversário de 50 anos da Sra. Donata Meirelles, diretora da revista Vogue, que teve como tema de festa “O
Brasil Colonial e Escravocrata”. A festa teve de tudo: mulheres
negras vestidas de mucamas abanando convidadas e a aniversariante, como se fossem sinhazinhas; objetos sagrados de religiões de matriz africana como acessórios; e muita gente famosa
para animar a festa e também compactuar com o racismo.
Essa festa é o símbolo mais recente do quanto negros e
negras deste país ainda não são vistos como cidadãos e cidadãs; mais do que isso, acho que a elite, às vezes, sente falta e
se ressente de não ser mais a dona de nossos corpos e ideias.
Ao colocar nessa história a nossa liturgia e a nossa dor
como tema de festa, essa gente, cada vez mais, está dizendo
que, para eles, somos objetos que podemos ser explorados
como mão de obra barata até a morte.
Essa reforma da Previdência que estão querendo fazer é
para matar as pessoas. Nossos jovens podem ser mortos pela
polícia, que pode alegar legítima defesa. Há uma série de coisas
que irão prejudicar cada vez mais a nossa população. E o ministro juiz não está tão preocupado com isso.
Essa socialite improvisou um pedido de desculpas para não
causar uma impressão diferente. Dona Donata, não é isso. Essa
festança não causou impressão diferente. A cenografia, o figurino, a encenação: tudo foi feito de forma racista, na medida em
que revistas como a que você dirige, a revista Vogue, sempre
foram dessa forma.
Posturas como as que vimos nessa festa reforçam estereótipos e pretendem desumanizar a população negra e pobre.
Legitimam e normalizam genocídio, escravidão, violência obstétrica, tudo o que atinge mais a mulher negra, entre tantas
outras violências. Pedir desculpas não resolve mais; dizer que
foi um mal-entendido também não. Está mais do que na hora
de essa gente aprender que racismo não se resolve com pedidos de desculpas. Queremos ações, queremos atitudes.
É bom que as pessoas saibam - aqueles que vão me conhecer agora, já que a Assembleia terá rostos novos, muita gente
nova - que, enquanto houver qualquer atitude racista dentro do
estado de São Paulo, esta deputada sempre ocupará esta tribuna para denunciar, para falar, para que as pessoas possam fazer
uma conscientização de que somos todos iguais. Somos seres
humanos. Dentro desta Casa, temos representante, e que ainda
é mulher. Sou uma mulher negra e tenho feito minha caminhada, primeiramente, respeitando todos os outros 93 deputados e
deputadas desta Casa, como sempre fiz. Porém, todas as vezes
em que aparecer aqui qualquer situação envolvendo a questão
do racismo, estarei presente nesta tribuna.
Quero dirigir-me ao deputado Coronel Telhada, que está
aqui. Falamos da questão policial e o deputado Coronel Telhada
é uma pessoa que sempre entendeu minhas colocações. É por
isso que nos entendemos bem.
Muito obrigada, Sra. Presidente.
A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Parabéns, deputada Leci Brandão, por trazer, na tarde de hoje, essa
reflexão tão importante para esta Casa. Parabéns, mais uma
vez, pelo discurso.
Tem a palavra o nobre deputado Ramalho da Construção.
(Pausa.) Tem a palavra o nobre deputado Luiz Gonzaga Vieira.
(Pausa.) Tem a palavra o nobre deputado Coronel Telhada.
O SR. CORONEL TELHADA - PP - Sra. Presidente Analice
Fernandes, deputado Cássio Navarro, líder do PSDB, Srs. Deputados, assessores, funcionários, em nome da cabo Débora, quero
cumprimentar toda a Assessoria Policial Militar da Assembleia
Legislativa e também a todos os senhores e senhoras que
nos assistem pela TV Assembleia. Eu estava ouvindo a nossa
antecessora, com grande respeito que tenho pela deputada Leci
Brandão. Ela tem os seus motivos, nós entendemos. Nós somos
totalmente contra coisas erradas também. Por sermos policiais,
somos legalistas ao extremo e às vezes acontece. Infelizmente,
quem lida com público acaba tendo problemas. Não é fácil, são
situações diversas.

