quinta-feira, 21 de fevereiro de 2019
Estava na minha sala e fiz questão de voltar. Como dizia
Fernando Pessoa: “tudo, tudo mesmo, menos o ridículo”. E o
ridículo é nós esbofetearmos esta Casa, rasgarmos a história
desta Casa. Isso é inadmissível, deputado Barros Munhoz.
Dizia eu um dia desses a um amigo: “políticos que são
sonhadores são meio que El Cid: morrem em cima do cavalo;
guerreiros elcidianos”. Nós não temos a menor condição moral,
ninguém está atacando Governo nenhum aqui, não há necessidade de aparecer um alguém, um cargo a mais ou um cargo
a menos. “O Campos Machado...” não, fiquem tranquilos os
governistas porque nós não estamos acusando o governador
João Doria; nós estamos apenas defendendo a Assembleia
Legislativa. Esse apelo que eu faço aos atuais deputados, que
tem o mesmo poder daqueles que vão assumir o cargo no dia
15 de março - não há deputado de 2ª classe; não há - não permitam que nós cometamos um suicídio moral.
Deixo essa tribuna lembrando-me, uma vez mais, Ibrahim
Nobre: ele diz que “a democracia é o que mais caracteriza a
alma do paulista”. Por isso, nobre deputada Márcia Lula Lia,
vou deixar esta tribuna, lugar sagrado desta Casa, e V. Exa. vai
assumi-la, vai falar no microfone de apartes. Ajude a história
desta Casa. Lute até o fim, mas não permita essa infâmia, não
permita essa grosseria de ordem moral contra a Assembleia
Legislativa.
Sr. Presidente, nobre deputado Cauê Macris, deixo a tribuna
acreditando que V. Exa. é magistrado e vai continuar sendo
magistrado após 15 de março de 2019.
O SR. PRESIDENTE - CAUÊ MACRIS - PSDB - Tem a palavra
a nobre deputada Márcia Lula Lia.
A SRA. MÁRCIA LULA LIA - PT – SEM REVISÃO DO ORADOR - Sr. Presidente, o decreto 64.111 foi publicado, criando
a Fatec na cidade de Matão. Causou-me muita estranheza,
porque temos uma Fatec na cidade de Araraquara que deveria
funcionar.
Temos tão somente dois cursos: 40 alunos no curso de
gestão comercial e 40 alunos no curso de segurança da informação. Carlão, temos um prédio com 7800 metros de área
construída num espaço de 14357 metros quadrados.
Os problemas que temos na Fatec de Araraquara são
complicadíssimos. Temos, ao invés de três cursos, que seriam
inicialmente oferecidos, tivemos no primeiro ano um único
curso oferecido. O laboratório de informática lá da Fatec não
estão prontos. Portanto, os alunos não têm aula de laboratório.
As aulas do primeiro semestre foram adiadas para o segundo semestre. Por conta disso, os alunos estão tendo aula de
língua portuguesa I e língua inglesa II antecipadamente. A
biblioteca está montada, mas está fechada porque não tem
nenhum funcionário.
A unidade toda, na verdade, só abre à noite para as aulas,
porque não tem um funcionário para que ela fique aberta
durante o dia. Na sexta-feira anterior ao início das aulas, só
havia no local o porteiro - olha só a situação -, a funcionária da
Secretaria Geral, que deveria estar no local, não tinha ido trabalhar na sexta-feira anterior ao início do ano letivo.
Inclusive, a informação era de que ela não havia aparecido
a semana toda. Os alunos também reclamam da localização.
A faculdade fica num lugar onde não há lanchonetes, não há
restaurantes. A situação lá é muito difícil.
E, agora, criou-se uma Fatec em Matão, que é uma cidade
localizada a 28 quilômetros de Araraquara. Portanto, a cidade é
quase um quintal de Araraquara, e sabemos que se em Araraquara, com 7800 metros quadrados de área construída, 18 salas
de aula, com a possibilidade de termos uma quantidade enorme
de alunos, há uma demanda posta para esses cursos.
O primeiro vestibular foi extremamente concorrido, e nós
não tivemos vestibular este ano porque não tem professores,
infraestrutura, porteiro, funcionário. Não tem nada.
No entanto, somos surpreendidos com uma Fatec na cidade
de Matão, que, com certeza, vai funcionar em condições mais
precárias do que está funcionando a Fatec de Araraquara.
Quero, portanto, comunicar aos Srs. Deputados e às Sras.
Deputadas que o deputado Roberto Massafera veio aqui elogiar
a nova Fatec. Acredito que precisamos fazer uma força-tarefa,
para que a Fatec de Araraquara, que tem todo esse espaço físico e tem toda essa condição, de fato funcione.
Porque é impossível que uma faculdade com 7800 metros
tenha tão somente 80 alunos e não tenha nenhuma infraestrutura, não tenha laboratório, não tenha absolutamente nada.
Era isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE - CAUÊ MACRIS - PSDB - Não havendo
oradores inscritos, está encerrada a discussão.
Em votação. Há sobre a mesa emenda aglutinativa com
número regimental de assinaturas dos Srs. Líderes. Esta Presidência, nos termos do Art. 175 § 1º do Regimento Interno, consulta se os líderes presentes concordam em dar conhecimento e
colocar em votação a emenda aglutinativa.
O SR. CAMPOS MACHADO - PTB - Sr. Presidente, requeiro a
publicação dessa emenda.
O SR. PRESIDENTE - CAUÊ MACRIS - PSDB - É regimental.
A emenda aglutinativa será publicada no Diário Oficial de amanhã, motivo que impede a votação no dia de hoje.
O SR. TEONILIO BARBA LULA - PT - Sr. Presidente, havendo
acordo entre as lideranças presentes em plenário, solicito o
levantamento da presente sessão.
O SR. PRESIDENTE – CAUÊ MACRIS - PSDB - Sras. Deputadas, Srs. Deputados, havendo acordo entre as lideranças
presentes em plenário, esta Presidência vai levantar a sessão.
Antes, porém, convoca V. Exas. para a sessão ordinária de amanhã, à hora regimental, informando que a Ordem do Dia será a
mesma da sessão de hoje, lembrando-os ainda da sessão solene
a realizar-se amanhã às 10 horas, com a finalidade de outorgar
o Colar de Honra ao Mérito Legislativo do Estado de São Paulo,
à senhora Maria Clara Machado da Silva.
Está levantada a sessão.
***
- Levanta-se a sessão às 18 horas e cinco minutos.
***
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RESUMO
PEQUENO EXPEDIENTE
1 - CLÉLIA GOMES
Assume a Presidência e abre a sessão.
2 - CORONEL TELHADA
Lamenta o falecimento da cantora Deise Cipriano,
ex-integrante do grupo musical Fat Family. Comunica o
assassinato do policial militar Juciel Rocha Professor, em
Maracaju, Mato Grosso do Sul. Parabeniza o governador
João Doria pela transferência de presidiários membros do
PCC para presídios federais.
3 - ANALICE FERNANDES
Para comunicação, cumprimenta o município de Taboão da
Serra pela inauguração do 7º PAC (Programa de Atenção à
Criança). Discorre sobre a importância deste programa em
benefício da comunidade local.

Diário Oficial Poder Legislativo
4 - ORLANDO BOLÇONE
Faz comentários sobre a escolha da Sra. Patrícia Ellen
da Silva como secretária estadual de Desenvolvimento
Econômico, Ciência, Tecnologia e Emprego. Enfatiza a
necessidade de investimentos em tecnologia e inovação
para o crescimento do Estado.
5 - PRESIDENTE CLÉLIA GOMES
Convoca os Srs. Deputados para uma sessão solene a
realizar-se no dia 11/03, às 10 horas, com a finalidade
de realizar a "Entrega da Medalha Theodosina Rosário
Ribeiro", por solicitação da deputada Leci Brandão.
6 - JULIO CESAR
Defende a gestão compartilhada na Administração Pública.
Pede maior publicidade na realização de audiências
públicas nos municípios para decidir o Orçamento do
Estado. Manifesta-se a favor de delegacias especializadas
para atender crimes de abuso de vulneráveis.
7 - BRUNO CAETANO
Informa que protocolou seu primeiro projeto de lei,
nesta Casa, propondo a criação de bolsa-empreendedor
para estudantes oriundos de escolas públicas ou
particulares. Lista suas conquistas em favor da educação
empreendedora enquanto superintendente do Sebrae-SP.
8 - JOSÉ BITTENCOURT
Faz histórico de sua trajetória enquanto parlamentar desta
Casa. Solicita a reativação da estação da CPTM Parada
Pirelli, em Santo André. Informa que, em 26/02, às 10
horas, deverá comparecer à reunião com o presidente da
CPTM sobre a questão.
9 - LUIZ CARLOS GONDIM
Defende a realização de vistorias pelo Corpo de Bombeiros
em centros de treinamento a fim de evitar novas tragédias
como a ocorrida no alojamento de atletas do Flamengo.
10 - DELEGADO OLIM
Parabeniza o governador João Doria pela operação de
transferência de presidiários membros do PCC para
presídios federais. Pede cautela e atenção aos policiais
civis e militares em razão da possibilidade de retaliação do
crime organizado.
11 - WELSON GASPARINI
Informa a criação, através de decreto do governador João
Doria, de Batalhões de Ações Especiais de Polícia, a serem
instalados na capital e no interior do Estado. Cobra a
instalação de Batalhão no município de Ribeirão Preto.
Lamenta a superlotação de penitenciárias no interior do
Estado.
12 - EVANDRO LOSACCO
Comemora os três anos de operação do VLT da Baixada
Santista. Informa que participou deste projeto enquanto
diretor de Gestão Operacional da EMTU/SP. Elogia o
transporte por ser leve, rápido e não poluente.
13 - ROBERTO MASSAFERA
Informa que, em 18/02, às 20 horas, deverá ocorrer
sessão solene em homenagem ao ex-vice governador e
ex-ministro do Trabalho, Dr. Almino Affonso. Questiona o
cancelamento de convênios realizados pelo ex-governador
Márcio França por falta de recursos.
GRANDE EXPEDIENTE
14 - BRUNO CAETANO
Pelo art. 82, pela liderança do PSDB, faz críticas a
convênios assinados pelo ex-governador Márcio França
sem a devida previsão orçamentária. Questiona a escolha
do município de São Vicente para acesso à linha de
financiamento. Defende a transparência na gestão pública.
15 - CAIO FRANÇA
Para comunicação, rebate o pronunciamento do deputado
Bruno Caetano e justifica a assinatura de convênios
durante o Governo de Márcio França. Considera que o
interesse da população deve estar acima de desavenças
político-partidárias.
16 - SEBASTIÃO SANTOS
Pelo art. 82, pela liderança do PRB, tece comentários sobre
a Lei Complementar 1261/15, que define condições e
requisitos para a classificação de Estâncias e Municípios de
Interesse Turístico. Relata obras de infraestrutura realizadas
pelo município de Novo Horizonte para beneficiar o
turismo local. Pede a ampliação dos municípios atendidos
por esta lei complementar.
17 - CÁSSIO NAVARRO
Para comunicação, tece comentários sobre o cancelamento
de convênios assinados pelo ex-governador Márcio França.
18 - MÁRCIA LULA LIA
Informa o cancelamento do vestibular da Unesp, que seria
realizado no meio do ano, por falta de recursos. Lamenta o
sucateamento das universidades públicas no estado de São
Paulo. Faz críticas à liberação do uso de agrotóxicos no País
desde janeiro deste ano. Lista substâncias tóxicas com uso
liberado no agronegócio brasileiro.
19 - BRUNO CAETANO
Para comunicação, rebate o pronunciamento da deputada
Márcia Lula Lia sobre os repasses orçamentários do
governo estadual à Unesp.
20 - MÁRCIA LULA LIA
Para comunicação, considera que os recursos
orçamentários destinados à Unesp são insuficientes para
manter seu funcionamento.
21 - BRUNO CAETANO
Para comunicação, defende o aumento da destinação
de recursos às universidades públicas. Considera que
a desestatização é um instrumento que beneficiará a
distribuição orçamentária do Estado.
22 - MÁRCIA LULA LIA
Para comunicação, responde o deputado Bruno Caetano.
Informa que não há acordo com a aprovação do PL 1/19.
23 - CARLÃO PIGNATARI
Elogia o governador João Doria pela transferência de
presidiários membros do PCC para presídios federais.
Defende a aprovação do PL 1/19, que propõe o Programa
Estadual de Desestatização. Parabeniza o deputado
Antonio Salim Curiati pelo seu aniversário.
24 - ED THOMAS
Pelo art. 82, pela liderança do PSB, parabeniza o
governador João Doria pela operação de transferência
de presidiários membros do PCC para presídios federais.
Destaca que a região do oeste paulista tem a maior
população carcerária do Estado. Lembra que o promotor
Lincoln Gakiya, o coordenador de presídios, Roberto
Medina e o deputado Coronel Telhada foram ameaçados
de morte pela facção criminosa.
25 - CARLÃO PIGNATARI
Pelo art. 82, pela liderança do Governo, destaca que o
governador João Doria realizou o pagamento de bônus do
segundo trimestre devido aos policiais militares.
26 - ED THOMAS
Para comunicação, defende a política de Segurança Pública
do Governo Márcio França. Reflete que o PSDB não
valorizou a Polícia Militar durante as últimas décadas em
que esteve no governo.
27 - CARLÃO PIGNATARI
Para comunicação, faz críticas ao ex-governador Márcio
França em relação à valorização da Polícia Militar. Discorre
sobre medidas do Governo Doria em prol da Segurança
Pública.
28 - ED THOMAS
Para comunicação, rebate o pronunciamento do deputado
Carlão Pignatari. Lamenta falta de apoio do PSDB ao
Governo de Márcio França nesta Casa.
29 - PRESIDENTE CAUÊ MACRIS
Assume a Presidência.

30 - CÁSSIO NAVARRO
Solicita a suspensão dos trabalhos por dez minutos, por
acordo de lideranças.
31 - PRESIDENTE CAUÊ MACRIS
Defere o pedido e suspende a sessão às 16h33min,
reabrindo-a às 16h45min.
32 - CÁSSIO NAVARRO
Solicita a suspensão da sessão por dois minutos, por
acordo de lideranças.
33 - PRESIDENTE CAUÊ MACRIS
Defere o pedido e suspende a sessão às 16h45min,
reabrindo-a às 16h51min.
34 - CÁSSIO NAVARRO
Solicita o levantamento da sessão, por acordo de
lideranças.
35 - PRESIDENTE CAUÊ MACRIS
Defere o pedido. Convoca os Srs. Deputados para a sessão
ordinária de 14/02, à hora regimental, com Ordem do Dia.
Levanta a sessão.
***
- Assume a Presidência e abre a sessão a Sra .Clélia Gomes.
***
A SRA. PRESIDENTE - CLÉLIA GOMES - AVANTE - Presente
o número regimental de senhoras deputadas e senhores deputados, sob a proteção de Deus iniciamos os nossos trabalhos.
Convido o nobre deputado Coronel Telhada para ler a resenha do Expediente.
O SR. CORONEL TELHADA - PP - Sra. Presidente, nós temos
uma Indicação aqui do prezado deputado Luiz Carlos Gondim,
indicando nos termos regimentais o Sr. Governador do Estado,
no sentido que determine a adoção das medidas administrativas que se fizerem necessárias a fim de que se intensifiquem
as fiscalizações, inclusive em parcerias com as prefeituras, nos
centros de treinamento das categorias de base dos clubes de
futebol de todo o estado de São Paulo. Temos também um
requerimento de minha autoria, Coronel Telhada, requerendo
nos termos regimentais que se registre nos Anais da Casa voto
de congratulações com a população de Bady Bassitt, pelo aniversário do município a ser comemorado no dia 18 de fevereiro
de 2019. É somente isso, Sra. Presidente.
***
- Passa-se ao

PEQUENO EXPEDIENTE
***
A SRA. PRESIDENTE - CLÉLIA GOMES - AVANTE - Srs. Deputados, Sras. Deputadas, tem a palavra o primeiro orador inscrito,
nobre deputado Coronel Telhada.
O SR. CORONEL TELHADA - PP - Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, funcionários, assessores aqui presentes,
telespectadores da TV Assembleia, quero começar minhas
palavras, hoje, com voto de pêsames à família enlutada. Nesse
momento, está havendo um funeral aqui na Assembleia Legislativa da cantora Deise Cipriano, de 39 anos, que pertence
ao Fat Family. Ela faleceu ontem, em virtude de uma doença
terrível, câncer, deixou uma filha, e daqui a alguns minutos deve
sair o corpo daqui para ser sepultado. Então, nossos sinceros
sentimentos a toda a família da Deise Cipriano por essa hora
tão difícil. É uma hora que todos nós passaremos, mas é um
momento muito difícil. Quem fica sofre muito. Então, nossas
orações, nossos sinceros sentimentos para a família da Deise
Cipriano, do Fat Family.
Eu queria aqui também, Sra. Presidente, comentar uma
ocorrência que aconteceu nesta semana. Estávamos apurando
mais a fundo o caso de um jovem policial militar que foi morto
no Mato Grosso do Sul, em Maracaju. Estava de folga com a
namorada num estabelecimento, comendo alguma coisa, quando indivíduos se aproximaram pela retaguarda e desfecharam
tiros nas costas e na cabeça do policial militar, matando-o de
imediato. Ele não teve nem chance de reação. O que chama a
atenção é que o policial militar Juciel Rocha, professor, executado a tiros no domingo, dia 10, tinha uma atuação muito firme
e corajosa contra o crime organizado em Maracaju. Na notícia,
citam o nome dos vagabundos, mas não vou falar para não
dar cartaz para vagabundo, mas quatro vagabundos presos lá
pertencem à facção criminosa PCC. Um quinto indivíduo desses
vagabundos acabou sendo morto após troca de tiros com agentes do Batalhão de Choque. Não vai fazer falta nenhuma.
Infelizmente, a Polícia do Mato Grosso do Sul perde mais
um dos seus integrantes. Aqui consta, inclusive, que ele foi
muito prestigiado em seu funeral, na Câmara Municipal da
cidade. Mais de 500 pessoas compareceram ao velório. Por
aí vemos que era uma pessoa querida, que fazia a diferença
naquela cidade, naquele estado. Infelizmente, combater o crime
organizado não é fácil. Sou vítima disso há muitos anos. Pelos
33 anos que servi na Polícia Militar, ainda sofro uma série de
ameaças. Isso é público e notório, inclusive constando nos
jornais.
Tendo em vista esse assunto, crime organizado, quero aqui
hoje comentar sobre a movimentação do Marcola e mais 21
criminosos do PCC que estão sendo transferidos para presídios
federais. Isso já deveria ter acontecido há muito tempo. Então,
quero aqui publicamente agradecer ao nosso governador, João
Doria, ao secretário de Segurança Pública, General Campos, e
ao comandante-geral, Coronel Sales, por essa atitude corajosa
que deveria ter sido tomada no governo passado e não foi. O
Sr. Márcio França deveria ter transferido esses vagabundos há
mais de seis meses.
A Polícia Militar está prejudicada, o policiamento na cidade
de São Paulo está totalmente prejudicado, pois as nossas tropas
- Rota, COE e as tropas de força tática - eram todas direcionadas para Presidente Prudente e Presidente Bernardes, trazendo
um prejuízo muito grande no patrulhamento motorizado.
Então, Sr. Governador Doria, parabéns pela atitude. Temos
que tratar o crime assim, com firmeza, com força. Não podemos aceitar ameaças, nem qualquer coisa que faça com que
o crime organizado venha a crescer aqui em São Paulo. Temos
que mostrar que em São Paulo há leis e que lugar de bandido
é na cadeia.
Então, parabéns pela transferência desses 22 criminosos - o
Marcola e mais 21 - que estão indo para presídios federais e lá
sofrerão uma ação mais enérgica da sociedade.
Acabou de ser publicado hoje, inclusive, que presos em
presídios federais não poderão mais receber visitas íntimas.
Temos aqui várias situações que temos que apertar contra o
crime, pois, no Brasil, vale a pena ser vagabundo. O pessoal
acha que presídio é hotel, acha que presídio é escola, acha que
presídio tem que ensinar alguma coisa. Presídio é para cumprir
pena, tem que ser rigoroso. Não podemos aceitar que o crime
organizado continue crescendo no estado de São Paulo e em
todo o estado brasileiro.
Conversava há pouco com o deputado Delegado Olim e
as pessoas falavam: “Poxa, tomem cautela, tenham atenção!”.
Cautela e atenção nós sempre tivemos, mas temos uma atuação forte também. Como policiais, combatemos o crime organizado e, como deputados, estaremos firmes nessa trincheira para
combater o crime. Lugar de bandido é na cadeia e, se o bandido
estiver armado e puxar a arma para o policial, tem que tomar
tiro, sim, tem que tomar tiro para morrer. Aqui não vamos ficar
passando a mão na cabeça de nenhum bandido.
Muito obrigado, Sra. Presidente.
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A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - PARA COMUNICAÇÃO - Sra. Presidente, na tarde de ontem, tive a oportunidade
de fazer uso da tribuna para elogiar o Governo do Estado por
conta do programa Creche Escola. Duas foram inauguradas no
final de semana, no interior de São Paulo.
Nesta tarde, faço uso da tribuna para cumprimentar a cidade de Taboão da Serra, onde tive a oportunidade de participar
da inauguração do 7º PAC - Programa de Atenção à Criança.
Fico muito feliz por ver a prefeitura de Taboão da Serra
investindo também na educação infantil. Sabemos o quanto
isso é importante para as mulheres da região metropolitana
que precisam deixar os seus filhos em segurança para poderem,
enfim, trabalhar com mais tranquilidade. Tivemos a possibilidade de participar dessa inauguração importante.
O PAC é um programa de atenção à criança em parceria
com a comunidade e a prefeitura. Por meio da comunidade
Nossa Senhora das Graças, o PAC foi conveniado com a prefeitura por meio da Secretaria da Educação da cidade.
Então, mais uma vez, todos os prefeitos que investem em
segurança merecem realmente a nossa atenção e o nosso respeito. Aquele que investe em educação sinaliza claramente que
a sua gestão está realmente no caminho certo, no caminho da
mudança e da transformação.
Estamos vendo mais 200 crianças em segurança, em uma
creche-escola, propiciando condições para que elas tenham um
bom rendimento, tenham a possibilidade de um desenvolvimento maior em suas vidas.
Sabemos que não existe caminho, a não ser pela Educação,
capaz de fazer as grandes transformações que a sociedade, que
uma cidade e que o País precisam.
Obrigada pela oportunidade. Parabéns a Taboão da Serra!
A SRA. PRESIDENTE - CLÉLIA GOMES - AVANTE - Tem a
palavra o nobre deputado Orlando Bolçone.
O SR. ORLANDO BOLÇONE - PSB - SEM REVISÃO DO
ORADOR - Sra. deputada Clélia Gomes, que preside esta sessão,
saúdo os deputados presentes na Casa, estimado deputado
Doutor Ulysses, nosso colega da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação; estimado amigo Delegado Olim, combativo na
área de Segurança do estado; deputado Julio Cesar, da nossa
querida cidade de São Carlos; deputado Antonio Carlos Junior;
e meu querido amigo Davi Zaia, vice-presidente da Comissão de
Ciência, Tecnologia e Inovação.
O tema que quero abordar hoje é o da Ciência, Tecnologia e Inovação. Quero deixar um registro, inclusive para os
deputados que assumem no dia 15 de março, da importância
e também dos avanços que ocorreram na área de Ciência e
Tecnologia nestes últimos oito anos, que tiveram um papel
decisivo desta Casa.
A área de Ciência, Tecnologia e Inovação está sob o
comando da Dra. Patricia Ellen da Silva, que é a secretária de
Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia indicada pelo
governador João Doria. Esta é uma pasta de extrema relevância, pois, enquanto outras pastas, como a da Fazenda, tratam
do passado e do presente das condições econômico-financeiras
do Estado, esta é a pasta que vai tratar do futuro, da construção
do estado de São Paulo. Nosso Estado, como sabemos, tem uma
economia correspondente a duas Argentinas. Se fosse São Paulo
um país, ele seria um dos países mais desenvolvidos do Globo.
A área ciência e Tecnologia, como V. Exas. acompanharam,
teve grandes avanços nestes oito anos. A Comissão de Ciência,
Tecnologia e Inovação, da qual a presidente Clélia Gomes faz
parte, trabalhou acompanhando não só as três universidades Unesp, USP e Unicamp -, mas também obtendo uma evolução
enorme na Famema, Faculdade de Medicina de Marília, que
pôde, inclusive, criar uma autarquia para gerenciar a área de
Saúde, não só a área de Ensino. A Faculdade de Medicina de
São José do Rio Preto hoje, pelo quarto ano consecutivo, classifica-se em primeiro lugar no exame do Cremesp. O deputado
Doutor Ulysses, que é médico, acompanha bem esse caso.
A área de Ciência e Tecnologia, nestes oito anos, teve dois
secretários que evidenciam a importância da pasta: o secretário
Rodrigo Garcia, hoje vice-governador do estado, e o nosso
querido secretário Márcio França, que foi governador do estado.
Eles sabiam da importância da área de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia.
Deixamos em estágio bem avançado junto à Fapesp, nossa
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, o
Plano de Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo, com
vigência até 2030. Com isso, será possível indicarmos o papel
que São Paulo quer ter no futuro do Brasil e seu papel na inserção internacional.
Esse plano se iniciou ainda quando o Sr. Rodrigo Garcia era
o secretário de Desenvolvimento Econômico. O secretário Márcio França deu sequência a isso, tendo dado sequência também
depois, como governador do estado. O plano deve ser apreciado
pela próxima legislatura, visto que está em fase final de redação, sob as competentes mãos do pesquisador Carlos Henrique
Brito Cruz, da Unicamp e da Fapesp.
Então, estamos deixando um legado que quero continuar
registrando. Aproveito, também, para cumprimentar a Dra.
Patrícia Ellen da Silva, que é a nossa secretária de desenvolvimento econômico, e registrar nossa confiança, nossa certeza de
que São Paulo, certamente, vai ser o estado que vai levar o País
a retomar seu ciclo de desenvolvimento. São Paulo é esse país
que, como eu disse, é maior do que duas Argentinas, vai servir
de exemplo e ser, como se diz, a grande locomotiva do desenvolvimento através da ciência, da tecnologia e da inovação.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE - CLÉLIA GOMES - AVANTE - Esta Presidência, atendendo à solicitação da nobre deputada Leci Brandão, convoca V. Exas., nos termos do Art. 18, inciso I, letra “r”,
do Regimento Interno, para uma sessão solene, a realizar-se dia
11 de março de 2019, às 10 horas, com a finalidade de Entregar
a Medalha Theodosina Rosário Ribeiro.
Tem a palavra o nobre deputado Julio Cesar.
O SR. JULIO CESAR - PR - SEM REVISÃO DO ORADOR - Sra.
Presidente, é um prazer, neste início de tarde, participar do
Pequeno Expediente. Srs. Deputados, todos os presentes, boa
tarde.
Trago um tema, e vou repetir isso sempre que tiver a oportunidade, porque acredito muito e sou otimista por natureza.
Acredito muito e torço pelo governo federal, acredito muito e
torço pelo governo estadual. Vou sempre falar de sentimentos
e de expectativas para que as coisas melhorem, seja no âmbito
federal, seja no estadual, independentemente de partido.
O que esperamos é que as coisas aconteçam, por isso
bato na tecla da gestão compartilhada. Quando vejo ações, do
governo estadual ou mesmo de governos municipais, buscando
solução para os inúmeros problemas, isso nos motiva. É isso
que a população quer de nós, que busquemos soluções.
Quando alguns instrumentos são bem utilizados, temos
eficiência. Vou dar um exemplo de um instrumento utilizado
pelo governo passado e que tenho expectativa de que continue,
porque sou do interior de São Paulo - estamos há 20 anos sem
ter aqui um representante de São Carlos, vou bater nessa tecla
novamente. O governo estadual tem um instrumento que é a
realização de audiências públicas nos municípios para tratar do
Orçamento do Estado.

