quarta-feira, 26 de junho de 2019
O SR. PRESIDENTE - CAUÊ MACRIS - PSDB - Está registrado
o voto contrário de Vossa Excelência.
A SRA. MARTA COSTA - PSD - Sr. Presidente, para registrar
o meu voto contrário.
O SR. PRESIDENTE - CAUÊ MACRIS - PSDB - Registrado o
voto contrário de Vossa Excelência.
O SR. DANIEL SOARES - DEM - Sr. Presidente, registrar o
meu voto contrário.
O SR. PRESIDENTE - CAUÊ MACRIS - PSDB - Está registrado
o voto contrário de Vossa Excelência.
A SRA. MONICA DA BANCADA ATIVISTA - PSOL - Sr. Presidente, para registrar o meu voto contrário.
O SR. PRESIDENTE - CAUÊ MACRIS - PSDB - Está registrado
o voto contrário de Vossa Excelência.
O SR. ALTAIR MORAES - PRB - Sr. Presidente, para registrar
o meu voto contrário.
O SR. PRESIDENTE - CAUÊ MACRIS - PSDB - Está registrado
o voto contrário de Vossa Excelência.
A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Quero registrar meu
voto contrário ao projeto.
O SR. PRESIDENTE - CAUÊ MACRIS - PSDB - Está registrado
o voto contrário de Vossa Excelência.
O SR. MAJOR MECCA - PSL - Sr. Presidente, para registrar o
meu voto contrário.
O SR. PRESIDENTE - CAUÊ MACRIS - PSDB - Está registrado.
O SR. CONTE LOPES - PP - Sr. Presidente, para votar contrário também.
O SR. PRESIDENTE - CAUÊ MACRIS - PSDB - Está registrado
o voto contrário.
Item 5 - Em discussão o PL 118, de 2018, anexo ao PL 631,
de 18.
O SR. GIL DINIZ - PSL - Pela ordem, presidente.
O SR. PRESIDENTE - CAUÊ MACRIS - PSDB - Deputado Gil
Diniz.
O SR. GIL DINIZ - PSL - Pedir uma verificação de votação
do Item 5.
O SR. PRESIDENTE - CAUÊ MACRIS - PSDB - Preciso ainda
dar continuidade aqui.
Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão.
Há sobre a Mesa requerimento de preferência para o Projeto de lei nº 631, de 2018.
Sras. Deputadas, Srs. Deputados, neste momento vou colocar em votação a preferência do projeto, e não o projeto.
As Sras. Deputadas e os Srs. Deputados que estiverem de
acordo, queiram conservar-se como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Pela ordem, presidente.
O SR. PRESIDENTE - CAUÊ MACRIS - PSDB - Pela ordem,
deputado.
O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Qual projeto é esse?
O SR. PRESIDENTE - CAUÊ MACRIS - PSDB - O projeto é o
118, de 2018, de autoria do deputado Rogério Nogueira. Neste
momento, nós votamos apenas a preferência. Agora, vou colocar em votação, neste momento, o projeto.
Em votação o Projeto de lei nº 631, de 2018, com pareceres
favoráveis.
As Sras. Deputadas e os Srs. Deputados que estiverem
de acordo queiram conservar-se como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. GIL DINIZ - PSL - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE - CAUÊ MACRIS - PSDB - Pela ordem,
deputado Gil.
O SR. GIL DINIZ - PSL - Uma verificação de votação.
O SR. PRESIDENTE - CAUÊ MACRIS - PSDB - Neste momento, então, Sras. Deputadas e os Srs. Deputados, vamos proceder
à verificação de votação pelo sistema eletrônico.
A partir deste momento vamos fazer soar o sinal intermitente por quatro minutos para as Sras. Deputadas e os Srs.
Deputados que não se encontrem em plenário tomem conhecimento da votação que se realizará.
Sras. Deputadas, Srs. Deputados, nos termos do Art. 100,
inciso I, do Regimento Interno, convoco V. Exas. para uma
segunda sessão extraordinária, a realizar-se hoje, dez minutos
após o término da primeira sessão extraordinária, com a finalidade de ser apreciada a seguinte Ordem do Dia:
- Projeto de lei nº 325, de 2019;
- Projeto de lei nº 435, de 2019;
- Projeto de lei Complementar nº 40, de 19.
A SRA. CARLA MORANDO – PSDB – Sr. Presidente, gostaria
de registrar o meu voto contra o projeto de lei do estádio.
O SR. PRESIDENTE - CAUÊ MACRIS - PSDB – Está registrado o voto contra, da deputada Carla Morando, ao Projeto de lei
nº 1363/15.
O SR. TEONILIO BARBA LULA - PT - Sr. Presidente, para
colocar o PT em obstrução.
O SR. PRESIDENTE - CAUÊ MACRIS - PSDB - O PT está em
obstrução.
O SR. ITAMAR BORGES - MDB - Sr. Presidente, para colocar
o MDB em obstrução.
O SR. PRESIDENTE - CAUÊ MACRIS - PSDB - O MDB está
em obstrução.
O SR. MARCIO DA FARMÁCIA - PODE - Sr. Presidente, para
colocar o Podemos em obstrução.
O SR. PRESIDENTE - CAUÊ MACRIS - PSDB - O Podemos
está em obstrução.
O SR. MARCOS DAMASIO - PL - Sr. Presidente, para colocar
o PL em obstrução.
O SR. PRESIDENTE - CAUÊ MACRIS - PSDB - O PL está em
obstrução.
A SRA. MONICA DA BANCADA ATIVISTA - PSOL - Sr. Presidente, o PSOL em obstrução.
O SR. PRESIDENTE - CAUÊ MACRIS - PSDB - O PSOL está
em obstrução.
O SR. HENI OZI CUKIER - NOVO - Sr. Presidente, para colocar o Novo em obstrução.
O SR. PRESIDENTE - CAUÊ MACRIS - PSDB - O Novo está
em obstrução.
O SR. ROQUE BARBIERE - PTB - Sr. Presidente, o PTB está
em obstrução.
O SR. PRESIDENTE - CAUÊ MACRIS - PSDB - O PTB está em
obstrução.
O SR. FERNANDO CURY - PPS - Sr. Presidente, o PPS está
em obstrução.
O SR. PRESIDENTE - CAUÊ MACRIS - PSDB - O PPS está em
obstrução.
O SR. MARCIO NAKASHIMA - PDT - O PDT está em obstrução.
O SR. PRESIDENTE - CAUÊ MACRIS - PSDB - O PDT está em
obstrução.
O SR. VINÍCIUS CAMARINHA- PSB - Sr. Presidente, o PSB
está em obstrução.
O SR. PRESIDENTE - CAUÊ MACRIS - PSDB - O PSB está em
obstrução.
O SR. JORGE WILSON XERIFE DO CONSUMIDOR - PRB - Sr.
Presidente, para colocar o PRB em obstrução.
O SR. PRESIDENTE - CAUÊ MACRIS - PSDB - O PRB está em
obstrução.
O SR. GIL DINIZ - PSL - Sr. Presidente, para retirar a verificação de votação.
O SR. PRESIDENTE - CAUÊ MACRIS - PSDB - É regimental o
pedido de Vossa Excelência.
Srs. Deputados, Sras. Deputadas, então considerado aprovado o Projeto 631, de 2018, prejudicado o Projeto 118, de 2018.
O SR. DOUGLAS GARCIA - PSL - Sr. Presidente, para registrar o meu voto contrário.
O SR. PRESIDENTE - CAUÊ MACRIS - PSDB - Está registrado
o voto contrário de Vossa Excelência.
O SR. HENI OZI CUKIER - NOVO - Quero registrar o voto
contrário da bancada, do Novo.
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O SR. PRESIDENTE - CAUÊ MACRIS - PSDB - A bancada do
Novo registra o voto contrário a este projeto.
A SRA. LETICIA AGUIAR - PSL - Sr. Presidente, registrar meu
voto contrário.
O SR. PRESIDENTE - CAUÊ MACRIS - PSDB - Está registrado.
Esgotado o objeto da presente sessão...
Deputada Valeria, desculpe-me.
A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Quero registrar meu
voto contrário.
O SR. PRESIDENTE - CAUÊ MACRIS - PSDB - Está registrado
o voto contrário de Vossa Excelência.
O SR. CASTELLO BRANCO - PSL - Registrar voto contrário.
O SR. PRESIDENTE - CAUÊ MACRIS - PSDB - Castello Branco, registrado voto contrário de Vossa Excelência.
O SR. GIL DINIZ - PSL - Sr. Presidente, registrar o voto
contrário.
O SR. PRESIDENTE - CAUÊ MACRIS - PSDB - Está registrado
o voto contrário.
Neste momento, então, esgotado...
Deputado Arthur.
O SR. ARTHUR DO VAL - DEM - Sr. Presidente, registrar o
voto contrário.
O SR. PRESIDENTE - CAUÊ MACRIS - PSDB - Está registrado
o voto contrário de Vossa Excelência.
Esgotado o objeto da presente sessão, lembrando os Srs.
Deputados, Sras. Deputadas que em 10 minutos realizaremos
uma segunda sessão extraordinária.
***
- Encerra-se a sessão às 19 horas e 44 minutos.
***

13 DE JUNHO DE 2019
25ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
Presidência: CAUÊ MACRIS

RESUMO
ORDEM DO DIA
1 - PRESIDENTE CAUÊ MACRIS
Abre a sessão.
2 - VINÍCIUS CAMARINHA
Para comunicação, parabeniza o deputado Sargento Neri
pela autoria do PLC 40/19, em benefício de viúvas de
policiais militares.
3 - PRESIDENTE CAUÊ MACRIS
Encerra a discussão, coloca em votação e declara aprovado
o PLC 40/19. Encerra a discussão, coloca em votação e
declara aprovado o PL 325/19.
4 - HENI OZI CUKIER
Declara voto contrário ao PL 325/19, em nome do Novo.
5 - ARTHUR DO VAL
Declara voto contrário ao PL 325/19.
6 - PRESIDENTE CAUÊ MACRIS
Dá conhecimento de emenda ao PL 435/19, que retorna
às Comissões, ficando adiada sua apreciação. Informa que
deve convocar Congresso de Comissões a ser realizado
na próxima terça-feira, às 15 horas e 30 minutos. Encerra
a sessão.
***
- Abre a sessão o Sr. Cauê Macris.
***
O SR. PRESIDENTE - CAUÊ MACRIS - PSDB - Presente o
número regimental de Sras. Deputadas e Srs. Deputados, sob a
proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Esta Presidência dispensa a leitura da Ata da sessão anterior.
Ordem do Dia.
***
- Passa-se à

ORDEM DO DIA
***
O SR. PRESIDENTE - CAUÊ MACRIS - PSDB - Item 1 - Em
discussão o PLC 40, de 2019. Não havendo oradores inscritos,
está encerrada a discussão.
O SR. VINÍCIUS CAMARINHA - PSB - Sr. Presidente, qual é o
projeto que está sendo votado?
O SR. PRESIDENTE - CAUÊ MACRIS - PSDB - Projeto nº 40,
de 2019, de autoria do deputado Sargento Neri.
O SR. VINÍCIUS CAMARINHA - PSB - PARA COMUNICAÇÃO
- Sr. Presidente, queria cumprimentar o deputado Sargento Neri
pelo mérito do projeto. É um projeto que vai dar segurança às
famílias e às viúvas de policiais militares, que vão imediatamente receber os seus direitos pecuniários.
Então, quero saudar o deputado Sargento Neri pelo projeto.
O SR. PRESIDENTE - CAUÊ MACRIS - PSDB - Em votação o
projeto com parecer favorável do congresso de comissões. Os
Srs. Deputados e as Sras. Deputadas que estiverem de acordo
permaneçam como se encontram. (Pausa.) Aprovado.
Item 2 - Em discussão o Projeto de lei nº 325, de 2019, de
autoria do deputado Marcio Nakashima. Não havendo oradores
inscritos, está encerrada a discussão.
Em votação o projeto com parecer favorável do congresso de
comissões. Os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas que estiverem
de acordo permaneçam como se encontram. (Pausa.) Aprovado.
O SR. HENI OZI CUKIER - NOVO - Sr. Presidente, quero
registrar o voto contrário da bancada do Novo.
O SR. PRESIDENTE - CAUÊ MACRIS - PSDB - A bancada do
Novo registra o seu voto contrário ao projeto.
O SR. ARTHUR DO VAL - DEM - Sr. Presidente, para registrar
voto contrário.
O SR. PRESIDENTE - CAUÊ MACRIS - PSDB - Está registrado
o voto contrário.
Item 3 - Em discussão o Projeto de lei nº 435, de 2019, de
autoria da deputada Janaina Paschoal.
Há sobre a mesa uma emenda de plenário com número
regimental de assinaturas nos termos do Art. 175, inciso II,
do Regimento Interno, motivo pelo qual o projeto retorna às
comissões.
Já lembrando ao Plenário que vou convocar um congresso
de comissões para esse projeto na terça-feira, às 15 horas e 30
minutos. Ficam os deputados comunicados desta convocação.
O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Sr. Presidente, me perdoe, eu não estava prestando atenção à sua comunicação.
O SR. PRESIDENTE - CAUÊ MACRIS - PSDB - Eu disse que o
projeto da deputada Janaina Paschoal recebeu uma emenda de
plenário e que já estou convocando um congresso de comissões
para avaliar a emenda de plenário da deputada Janaina Paschoal na terça-feira, às 15 horas e 30 minutos.
Esgotado o objeto da presente sessão, está levantada a sessão.
***
- Encerra-se a sessão às 19 horas e 55 minutos.
***

14 DE JUNHO DE 2019
63ª SESSÃO ORDINÁRIA
Presidência: CORONEL TELHADA, GIL DINIZ
e MAJOR MECCA
Secretaria: GIL DINIZ

RESUMO
PEQUENO EXPEDIENTE
1 - CORONEL TELHADA
Assume a Presidência e abre a sessão. Convoca os Srs.
Deputados para uma reunião conjunta das Comissões
de Constituição, Justiça e Redação, Defesa dos Direitos
das Mulheres, e Finanças, Orçamento e Planejamento,
a realizar-se na próxima terça-feira, às 15 horas e 30
minutos, no plenário Tiradentes, para apreciar o PL 435/19.

2 - GIL DINIZ
Assume a Presidência.
3 - DOUGLAS GARCIA
Para comunicação, anuncia a presença do vereador
Antonio, conhecido como Toninho Amizade, da Câmara
Municipal de Jandira.
4 - CORONEL TELHADA
Critica comportamento do governador João Doria em
reunião com comandantes da Polícia Militar, em que o
Sr. Governador chamou a atenção do coronel Castilho,
chefe de Inteligência da Polícia Militar, tendo divulgado o
fato através de vídeo nas redes sociais. Pede respeito aos
policiais militares. Defende que o governador João Doria
se desculpe com os policiais militares em relação a esta
situação.
5 - DOUGLAS GARCIA
Critica decisão do Supremo Tribunal Federal, que permitiu
a criminalização da homofobia. Considera que esta decisão
caberia ao Poder Legislativo.
6 - CORONEL TELHADA
Assume a Presidência.
7 - GIL DINIZ
Informa sua visita ao Templo de Salomão, da Igreja
Universal do Reino de Deus, a convite da deputada Edna
Macedo. Defende impeachment de membros do Supremo
Tribunal Federal. Faz críticas à postura do Sr. Governador
por ter chamado a atenção de coronel em reunião de
comandantes da Polícia Militar.
8 - MAJOR MECCA
Pede respeito ao governador João Doria em relação aos
policiais militares. Critica atitude do governador em chamar
a atenção de coronel da Polícia Militar durante reunião
com comandantes, em quartel. Explica que o coronel
estava utilizando o celular durante a reunião para produzir
a ata do evento, de acordo com as ordens do coronel
Marcelo Vieira Salles, comandante-geral da Polícia Militar.
Defende reajuste salarial aos policiais militares.
9 - JANAINA PASCHOAL
Registra seu voto contrário ao projeto que liberou a bebida
alcoólica nos estádios de futebol, aprovado nesta Casa,
ontem. Apresenta vídeo de pediatra neonatal em defesa do
PL 435/19, de sua autoria.
10 - VINÍCIUS CAMARINHA
Comemora o início da deliberação de projetos de lei de
autoria parlamentar nesta Casa no dia de ontem. Destaca a
aprovação de projeto de lei, de autoria do deputado Rafael
Silva, que propõe a existência de cardápios em braile em
restaurantes, e projeto de lei, de autoria do deputado
Sargento Neri, que estabelece critérios para pensão de
dependentes de policiais militares mortos em serviço.
Defende a aprovação de matéria, de sua autoria, que
propõe medidas a favor da segurança nas escolas da rede
estadual de ensino.
11 - MAJOR MECCA
Assume a Presidência.
12 - CORONEL TELHADA
Lembra o aniversário do município de Piquete no próximo
sábado e dos municípios de Piracaia, Bariri e Salto no
próximo domingo. Destaca sua presença em sessão
solene em homenagem à Marinha do Brasil e aos 154
anos da Batalha Naval do Riachuelo, no 2º encontro das
carreiras policiais do estado de São Paulo, e em evento do
deputado coronel Nishikawa sobre o Parlamento Mundial
de Segurança e Paz. Informa que votou contrariamente à
projeto de lei que permite bebidas alcoólicas em estádios
de futebol, aprovado nesta Casa. Apresenta vídeo de
ocorrência em que indivíduo com problemas mentais fere
tenente da Polícia Militar, em Mogi das Cruzes. Critica
fala de deputada estadual do PSOL Talíria Petrone no Rio
de Janeiro sobre o suicídio de policiais militares. Justifica
projeto de lei, de sua autoria, que cria o Dia do Heavy
Metal em 08/06, data da morte do músico André Matos.
13 - DOUGLAS GARCIA
Considera que a greve geral marcada para hoje, dia 14/06,
fracassou. Critica os métodos utilizados na paralisação,
que considera violentos. Destaca que a deputada estadual
Professora Bebel Lula está presente nesta Casa. Defende o
direito de ir e vir. Defende a privatização de todas as linhas
do Metrô.
14 - TENENTE NASCIMENTO
Critica comportamento do governador João Doria em
relação a coronel da Polícia Militar durante reunião
de comandantes. Convida a todos para sessão
solene, a realizar-se hoje, às 20 horas, nesta Casa, em
"Comemoração aos 108 anos do Dia da Assembleia de
Deus". Defende a aprovação do PL 435/19, de autoria da
deputada Janaina Paschoal. Manifesta-se contrariamente a
projeto de lei aprovado nesta Casa que permite a liberação
de bebidas alcoólicas em estádios.
GRANDE EXPEDIENTE
15 - JANAINA PASCHOAL
Para comunicação, critica o posicionamento da deputada
federal Talíria Petrone em relação ao PL 435/19.
16 - TENENTE NASCIMENTO
Para comunicação, anuncia a presença do deputado federal
Cezinha de Madureira nesta Casa.
17 - JANAINA PASCHOAL
Apresenta vídeo de médico obstetra em defesa do PL
435/19, de sua autoria. Lembra sua atuação na Secretaria
de Segurança Pública no passado. Faz críticas à dissociação
dos partos a evidências científicas.
18 - GIL DINIZ
Critica a postura do governador João Doria em relação aos
policiais militares. Critica fala da deputada federal Talíria
Petrone sobre suicídios entre policiais militares. Repudia
os ministros do Supremo Tribunal Federal por decisão
que definiu a criminalização da homofobia. Comunica
que processou a revista Istoé por matéria que o associou
ao Partido da Causa Operária. Relata que seu pai foi
destratado por funcionária de posto de saúde, no bairro de
São Mateus.
19 - TENENTE NASCIMENTO
Para comunicação, cumprimenta e parabeniza os
trabalhadores que se esforçaram para chegar ao trabalho
no dia de hoje, com greve geral marcada.
20 - CORONEL TELHADA
Solicita o levantamento da sessão, por acordo de
lideranças.
21 - PRESIDENTE MAJOR MECCA
Defere o pedido. Lembra a realização de sessão solene,
hoje, às 20 horas, para a "Comemoração do Dia da
Assembleia de Deus". Convoca os Srs. Deputados para a
sessão ordinária de 17/06, à hora regimental, sem Ordem
do Dia. Levanta a sessão.
***
- Assume a Presidência e abre a sessão o Sr. Coronel
Telhada.
***
- Passa-se ao

PEQUENO EXPEDIENTE
***
O SR. PRESIDENTE - CORONEL TELHADA - PP - Presente o
número regimental de Sras. Deputadas e Srs. 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 Gil Diniz para ler a resenha do expediente.
O SR. GIL DINIZ - PSL - Indicação do nobre deputado
Sebastião Santos: “Indico, nos termos regimentais, ao Exmo. Sr.
Governador, a liberação de recursos para custeio da Santa Casa
de Cravinhos”.

São Paulo, 129 (118) – 55
Indicação da nobre deputada Leticia Aguiar, que indica ao
Sr. Governador João Doria que execute a reforma completa na
Escola Estadual Professora Elídia Tedesco de Oliveira, localizada
em São José dos Campos. Está lida a resenha, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE - CORONEL TELHADA - PP - Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de iniciarmos o Pequeno Expediente,
eu quero fazer uma convocação.
Sras. Deputadas e Srs. Deputados, nos termos do disposto
no Art. 18, inciso III, alínea “d”, combinado com o Art. 68,
ambos do Regimento Interno, convoco reunião conjunta da
Comissão de Constituição, Justiça e Redação; da Comissão de
Defesa dos Direitos das Mulheres e da Comissão de Finanças,
Orçamento e Planejamento, que realizar-se-á na terça-feira
próxima, dia 18 de junho, às 15 horas e 30 minutos, no plenário
Tiradentes, com a finalidade de apreciar o Projeto de lei nº
435/2019, de autoria da nobre deputada Janaina Paschoal.
Oradores inscritos: deputado Paulo Lula Fiorilo. (Pausa.)
Deputado Sebastião Santos. (Pausa.) Deputado Rodrigo Gambale. (Pausa.) Deputada Márcia Lula Lia. (Pausa.) Deputada
Leci Brandão. (Pausa.) Deputado Luiz Fernando Lula da Silva.
(Pausa.) Deputado Rafael Silva. (Pausa.) Deputada Analice
Fernandes. (Pausa.) Deputado Emidio Lula de Souza. (Pausa.)
Deputado Frederico d’Avila. (Pausa.) Deputado Ed Thomas.
(Pausa.) Deputado Castello Branco. (Pausa.) Deputada Adriana
Borgo. (Pausa.)
Solicito ao nobre deputado Gil Diniz que assuma a Presidência dos trabalhos.
***
- Assume a Presidência o Sr. Gil Diniz.
***
O SR. DOUGLAS GARCIA - PSL - PARA COMUNICAÇÃO Apenas para apresentar o nobre vereador Antonio, da cidade de
Jandira, que está nos visitando na data de hoje, também conhecido como Toninho do Bairro. Muito obrigado pela sua presença.
O SR. PRESIDENTE - GIL DINIZ - PSL - Seja bem-vindo,
nobre vereador Toninho do Bairro. Chamamos à tribuna o nobre
deputado Agente Federal Danilo Balas. (Pausa.) Nobre deputado
Carlos Giannazi. (Pausa.) Nobre deputado Coronel Telhada, o
senhor tem o tempo regimental.
O SR. CORONEL TELHADA - PP - Sr. Presidente, Srs. Deputados, assessores, funcionários presentes e os demais que nos
assistem pela TV Assembleia, os que estão nos gabinetes, quero,
na figura do Cabo Dallo, cumprimentar toda a assessoria Policial Militar. Srs. Deputados, eu sou conhecido porque sou uma
pessoa que procura apaziguar as coisas.
Eu não sou de ficar provocando intriga, muito menos ofendendo as pessoas. Às vezes se o faço é sem propósito, sempre
que posso me desculpo. Mas eu não posso deixar de comentar
hoje um ato muito triste e até desnecessário de má educação
ocorrido ontem no Quartel General da Polícia Militar, onde estava sendo realizada uma reunião com os coronéis comandantes
da Polícia Militar com o Sr. Governador, e aquela reunião sendo
filmada também pelo Sr. Governador, pela equipe dele.
Essa filmagem depois correu toda a rede social, quando,
em determinado momento, o governador chamou a atenção
publicamente de um oficial da Polícia Militar, de um coronel da
Polícia Militar, mais precisamente o coronel Castilho - que é o
chefe da Inteligência da Polícia Militar -, de uma maneira mal
educada e desnecessária.
O coronel Castilho ficou em uma situação difícil, porque
não só foi filmado isso como foi colocado na rede social. Desnecessário. Foi feito ao vivo e depois replicado em toda a rede
social, deixando bem claro a falta de educação da parte do Sr.
Governador.
Eu sou militar desde os 17 anos. Eu e o Mecca somos militares, o Gil esteve na PM também por dois anos, e nós aprendemos na Academia do Barro Branco que a primeira coisa é a
educação. Às vezes alguns colegas nossos não são assim, não
é, Mecca? Alguns colegas nossos extrapolam também, mas a
primeira coisa que nós aprendemos é educação, tratar as pessoas da melhor maneira possível. O policial militar tem isto como
norma: tratar as pessoas da melhor maneira possível.
Então, o que aconteceu ontem, além de falta de educação,
foi uma situação vexatória não para o coronel, mas para o Sr.
Governador, porquanto mostrou uma imagem terrível para um
chefe de um estado do tamanho de São Paulo. Outro dia aconteceu a mesma coisa aqui com o Major Mecca, em que também
foi feita a mesma situação e colocada na rede social.
Eu estou aqui tranquilamente falando isso, porque eu
mandei um recado para o Sr. Governador de que eu falaria
isso. É uma situação totalmente desnecessária, inconveniente e
triste ver um policial militar, independentemente de ser coronel
ou soldado... Seja quem for o policial militar, nós temos que
ser tratados com respeito. Nós já não somos tratados com a
devida valorização por parte do governo, e agora, infelizmente,
nós vemos uma falta de tratamento pessoal por parte do Sr.
Governador.
Eu entendo. Se fosse eu, com certeza eu marcaria uma reunião com todo o alto comando da Polícia hoje ou na primeira
oportunidade e me desculparia, porque aquilo foi totalmente
desnecessário, principalmente porque o coronel Castilho, que
foi o oficial chamado a atenção, não estava desatento. Ele
estava justamente cumprindo uma ordem do comandante geral,
que era fazer a ata da reunião, porque nós, policiais militares,
em todas as reuniões que frequentamos, fazemos ata da reunião, e justamente o coronel que estava com aquela missão era
o coronel Castilho, que estava anotando justamente o que o Sr.
Governador estava fazendo.
Então, talvez por um descuido ou por uma má interpretação, o Sr. Governador tenha feito isso. Agora que tenha, portanto, a hombridade, a educação de chamar novamente os oficiais
e, em público, colocando na rede social, se desculpar com o
coronel Castilho e com os demais oficiais da Polícia Militar.
Nós sabemos que a reunião, segundo conversei com o
coronel Sales, foi uma reunião proveitosa no sentido de várias
valorizações que o governador pretende fazer. Estamos aguardando um reajuste salarial, uma valorização salarial, um apoio
total ao serviço das Polícias, mas, infelizmente, o que rodou na
rede social, coronel Mecca, deputado Douglas, deputado Gil, foi
justamente a ação muito mal educada do Sr. Governador.
Eu, como oficial da Polícia Militar, como policial militar,
me senti ofendido. Como cidadão, eu me senti ofendido, e a
rede social perguntou: “Poxa vida, se ele trata um coronel
assim, como é que ele vai tratar o cabo, o soldado, o sargento,
o tenente?”.
Então, Sr. Governador, o senhor sabe da consideração que
eu tenho por Vossa Excelência. Aqui vai um toque: reúna a
Polícia Militar e se desculpe, porque ficou uma situação muito
difícil, muito triste, e nós não esperamos isso de um chefe de
estado. Nós esperamos a devida valorização, o devido reconhecimento e a devida educação pela qual nós trabalhamos e pela
qual nós somos leais ao governo.
Então, é uma pena nós vermos uma situação dessas, principalmente em rede social, que faz com que nós, policiais
militares, e nós, policiais em geral... Acho que a Polícia Civil, a
Polícia Técnico-Científica, as próprias Guardas Civis e as Forças
Armadas - nós, das forças de Segurança -, nos sentimos ofendidos, porque nós trabalhamos com dedicação. Muitos de nós já
sacrificaram a vida em prol da sociedade, e nós não merecemos
ser tratados dessa maneira.
Portanto, nós aguardamos que seja feita uma desculpa em
público, porque é o mínimo que V. Exa. pode fazer. Eu solicito,
Sr. Presidente, que as minhas palavras sejam encaminhadas, por
gentileza, ao Sr. Governador do Estado, o Sr. João Doria. Muito
obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE - GIL DINIZ - PSL - Obrigado, Sr. Deputado. Será encaminhado, nos termos regimentais.

