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do TCE e, por não caber mais a sustação do contrato, solicita
envio de ofícios ao MP e à PGE, com vistas aos efeitos dos atos
praticados com irregularidade, com posterior arquivamento dos
autos - J.P.R., J.C., P.A., E.T., G.G.
21 - Processo 4945/2016 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE S.PAULO - Of. CGCRRM nº 1953/16 - TC-44063/026/08
- Julgados Irregulares a dispensa de licitação e o contrato em
exame, celebrado entre a Fundação Butantan e a Schott Brasil
Ltda. - Deputado Davi Zaia - que concorda com a decisão do
TCE e, por não caber sustação do contrato, solicita envio de
ofícios à PGE e ao MP, com vistas aos efeitos dos atos praticados com irregularidade, com posterior arquivamento dos autos
- J.P.R., J.C., P.A., E.T., G.G.
22 - Processo 582/2017 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE S.PAULO - Of. GCRMC 101/2017 - TC-036305/026/09
- Julgou irregular o pregão presencial celebrado entre a Secretaria da Segurança Pública-Polícia Militar do Estado de São
Paulo - Centro de Suprimento e Manutenção de Material de
Intendência e a empresa Capricórnio S.A. - Deputado Vaz de
Lima - que concorda com a decisão do TCE e, uma vez que o
contrato se encontra exaurido, solicita a expedição de ofícios
ao MP e à PGE, com vistas aos efeitos dos atos praticados com
irregularidade, com posterior arquivamento dos autos - O.B.,
M.V., E.T., G.G.
23 - Processo 2904/2018 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE S.PAULO - Of. C.C.SEB 461/2018 - TC-001686/006/13
- Julgou irregulares o pregão eletrônico, o contrato e o termo
aditivo celebrados entre o Hospital das Clínicas da Faculdade
de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo HC-FMRP e a empresa Lavanderia Lav Service Ltda. - Deputado
Carlão Pignatari - que concorda com a decisão do TCE, solicita
envio de ofícios ao MP e à PGE, no sentido de tomarem as
medidas cíveis e criminais cabíveis, com posterior arquivamento
dos autos - E.T., G.G.
24 - Processo 4179/2018 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE S.PAULO - Of. CG.C.DER 1738/2018 - TC-001743/009/08
- Julgou irregular o contrato celebrado entre o Conjunto Hospitalar de Sorocaba e a empresa Unihealth Logística Hospitalar
Ltda. - Deputado Carlão Pignatari - que concorda com a posição
adotada pelo TCE, solicita envio de ofícios ao MP e à PGE, no
sentido de tomarem as medidas cíveis e criminais cabíveis, com
posterior arquivamento dos autos - E.T., G.G.

COMUNICADOS
COMISSÃO DE SAÚDE
COMUNICADO
COMUNICO à Senhora Deputada e aos Senhores Deputados abaixo relacionados, membros deste Órgão Técnico, a realização de uma Reunião Ordinária dia 12/03/2019, terça-feira, às
14 horas, no Plenário Tiradentes, com a finalidade de:
1. Apreciar a pauta anexa;
2. Proceder às seguintes oitivas:
2.1 - Sr. Durval de Moraes Junior, ex-Superintendente da
Fundação para o Remédio Popular (FURP);
2.2 - Sr. Afonso Celso de Barros Santos, Superintendente da
Fundação para o Remédio Popular (FURP).
3. Tratar de outros assuntos de interesse da Comissão.
.
Membros Efetivos
Membros Substitutos
Analice Fernandes
PSDB
Antonio Carlos Junior
Gilmar Gimenes
PSDB
Roberto Massafera
Hélio Nishimoto
PSDB
Welson Gasparini
Carlos Neder
PT
Enio Tatto
Marcos Martins
PT
Geraldo Cruz
Edmir Chedid
DEM
--Doutor Ulysses
PV
Afonso Lobato
Itamar Borges
MDB
Léo Oliveira
--PRB
Wellington Moura
Julio Cesar
PR
Marcos Damasio
------Sala das Comissões, em 08/03/2019.
Deputado Edmir Chedid
Presidente
4ª Reunião Ordinária
1 - Projeto de lei 48/2018 - Deputado Chico Sardelli - Autoriza o Poder Executivo a criar as "Farmácias Vivas". - Deputada
Analice Fernandes - favorável - D.U., W.M.
2 - Projeto de lei 68/2018 - Deputado Gil Lancaster - Cria o
"Programa de Prevenção à Síndrome dos Anticorpos Anti-Fosfolipídeos", no Estado. - Deputado Itamar Borges - favorável
3 - Projeto de lei 69/2018 - Deputado Gil Lancaster - Cria o
"Programa de Prevenção à Doença de Alexander", no Estado. Deputado Celino Cardoso - contrário - H.N., D.U.
Item 4 - Requerimento de autoria dos Senhores Deputados
Carlos Neder, Edmir Chedid, Hélio Nishimoto e Marcos Martins
que requerem que seja convocada a Dra. Maria das Graças
Bigal Barboza da Silva, Superintendente do Instituto de Assistência Médica do Estado - IAMSPE; bem como todos os membros da diretoria do IAMSPE: Dra. Vera Lúcia Guerrera, Diretora
Administrativa; Dra. Maria Ângela de Souza, Diretora do Centro
de Desenvolvimento de Ensino e Pesquisa; Dr. Antônio Jayme
Paiva Ribeiro, Diretor do Departamento de Convênios; Dra.
Miriam Matsura Shirassu, Diretora do Prevenir; e Dra. Katia
Antunes, Diretora do Hospital do Servidor Público Estadual,
ou aqueles que os sucederem na função, para que esclareçam
sobre denúncias de irregularidades em contratos firmados entre
o IAMSPE e a empresa Qualicorp, objeto de ação civil pública por improbidade administrativa, proposta pelo Ministério
Público Estadual, e outros assuntos afetos à administração da
autarquia. (vista: Deputado Roberto Massafera, Marcos Martins
e Gilmar Gimenes)
Item 5 - Requerimento de autoria do Senhor Deputado Carlos Giannazi que requer a convocação do Superintendente do
Instituto de Assistência Médica do Estado - IAMSPE, ou aquele
que responda pela função, e do Presidente do Conselho Administrativo da empresa Qualicorp Administradora de Benefícios
S/A, para que esclareçam sobre denúncias de irregularidades
em contratos firmados entre o IAMSPE e a empresa, objeto
de ação civil pública por improbidade administrativa, proposta
pelo Ministério Público Estadual. (Vista: Deputados André do
Prado, Hélio Nishimoto, Roberto Massafera e Gilmar Gimenes)
Item 6 - Requerimento do Senhor Deputado Carlos Neder
propondo seja criada, por iniciativa do Senhor Presidente da
Comissão de Saúde, uma Subcomissão do IAMSPE, com a finalidade de acompanhar permanentemente a discussão de temas
como financiamento, condições de trabalho e de atendimento
aos servidores públicos estaduais, seus dependentes e agregados, processo de reorganização da instituição, incluindo a situação do Hospital do Servidor Público Estadual e dos CEAMAS
- Centros de Atendimento Médico-Ambulatorial.
Para ciência:
Item 7 - Ofício n.º 157/19-JUR, do Ministério Público do Estado de São Paulo, referente ao Processo SEI n.º
29.0001.0002545.2019-63, que solicita manifestação da
Assembleia Legislativa, visando instruir os autos do processo
em epígrafe, que tem por objeto a 'análise da insconstitucionalidade por omissão na regulamentação administrativa do artigo
39, § 2º da lei 13.146, de 06 de julho de 2015, que dispõe sobre
cuidador social para trato das pessoas com deficiência'. A Procuradoria da Assembleia Legislativa sugeriu 'o encaminhamento
do presente à Comissão de Saúde desta Casa de Leis para ciência do procedimento instaurado pelo Ministério Público'.
Item 8 - Ofício do Sr. Secretário de Estado da Saúde, Dr.
José Henrique Germann Ferreira, propondo calendário anual
2019 e 2020 para apresentação dos Relatórios Quadrimestrais

Diário Oficial Poder Legislativo
de Gestão e das informações do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO.
Item 9 - Ofício da Câmara Municipal de Araras, encaminhando Moção de autoria da Vereadora Anete Monteiro dos
Santos Casagrande, manifestando apelo pela urgente normalização do atendimento de radioterapia pela DRS X.
Item 10 - Ofício da Câmara Municipal de Inúbia Paulista,
encaminhando cópia do Requerimento n.º 01/2019, de autoria
do Vereador João Carlos de Almeida, aprovado naquela edilidade, solicitando providências cabíveis no sentido de intervir
junto ao Governador do Estado para que haja a revogação da
decisão referente ao DRS IX (Departamento Regional de Saúde)
- Marília, que versa sobre o encaminhamento dos pacientes em
tratamento oncológico, moradores da região, para as cidades
de Tupã e Marília, e não mais para os hospitais de referência
localizados em Barretos e Jaú.
Item 11 - Resposta da Secretaria de Saúde ao Requerimento de Informação n.º 257/2018, da Comissão de Saúde: Requer
ao Senhor Secretário de Estado da Saúde informações sobre
atendimento no Hospital Regional de São Mateus e do Hospital
Estadual Sapopemba.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
REDAÇÃO
COMUNICADO
COMUNICO às Senhoras Deputadas e aos Senhores Deputados abaixo relacionados, membros deste Órgão Técnico, a
realização de uma Reunião Ordinária dia 13/03/2019, quarta-feira, às 14:30 horas, no Plenário Tiradentes, com a finalidade
de deliberar sobre a mesma pauta da reunião extraordinária
convocada para terça-feira, 12/03/2019, às 14h30.
Membros Efetivos
Membros Substitutos
Marcos Zerbini
PSDB
Bruno Caetano
Roberto Massafera
PSDB
Cássio Navarro
Geraldo Cruz
PT
José Zico Prado
José Américo
PT
--Edmir Chedid
DEM
--João Caramez
PSB
Caio França
Afonso Lobato
PV
Roberto Tripoli
Gilmaci Santos
PRB
Wellington Moura
Marta Costa
PSD
--Fernando Cury
PPS
Davi Zaia
Celso Nascimento
PSC
--Antonio Salim Curiati
PP
--Campos Machado
PTB
Roque Barbiere
Sala das Comissões, em 11/03/2019.
Deputado Roberto Massafera
Presidente

Debates
27 DE FEVEREIRO DE 2019
18ª SESSÃO ORDINÁRIA DO PERÍODO
ADICIONAL
Presidência: DOUTOR ULYSSES
Secretaria: CORONEL TELHADA
RESUMO
PEQUENO EXPEDIENTE
1 - DOUTOR ULYSSES
Assume a Presidência e abre a sessão.
2 - RAMALHO DA CONSTRUÇÃO
Relata debate, do qual participou, no Instituto de Engenharia de São Paulo, a respeito de saúde e segurança no trabalho.
Exibe fotos do evento. Faz comentários sobre o que vê como
desorganização no governo e na sociedade.
3 - WELSON GASPARINI
Tece considerações acerca dos problemas sociais enfrentados pelo Brasil. Lamenta o grande número de escândalos de
corrupção. Fala sobre as qualidades que julga essenciais a um
bom político. Defende a participação mais atenta dos cidadãos
na política.
4 - ANTONIO CARLOS JUNIOR
Agradece a diversos deputados, sobretudo ao presidente
Cauê Macris, que participarão de reunião com a Artesp, para
sugerir o aumento do limite de velocidade na Rodovia dos
Tamoios. Apresenta argumentos favoráveis à proposta.
5 - JULIO CESAR
Menciona reunião que teve com o secretário estadual da
Habitação. Critica secretários que não recebem parlamentares.
Questiona medida que, a seu ver, prejudica o atendimento a
pacientes na Santa Casa de São Carlos.
6 - ORLANDO BOLÇONE
Expressa apoio à PEC 7/18, que foi aprovada na Comissão
de Constituição, Justiça e Redação. Discorre sobre os desafios
que, a seu ver, o Brasil enfrenta, e sobre como esta Casa pode
contribuir para sua solução.
7 - CORONEL TELHADA
Comenta o assassinato de um policial militar, no Rio Grande do Norte. Questiona o investimento a ser feito na desativação do Minhocão, bem como diversas outras medidas tomadas
pela Prefeitura de São Paulo.
8 - MÁRCIA LULA LIA
Descreve diversos episódios de racismo, ocorridos em todo
o Brasil. Alude ao SOS Racismo, órgão desta Casa. Cita estatísticas relacionadas ao assunto. Faz reflexão sobre o papel da
Educação para a construção de uma sociedade mais tolerante.
9 - REINALDO ALGUZ
Pede ao Executivo que tome medidas para promover o
desenvolvimento do oeste paulista. Faz críticas a plano da
Artesp de duplicação da Rodovia Comandante João Ribeiro de
Barros, por conta da implantação de pedágios em áreas pobres
da região.
GRANDE EXPEDIENTE
10 - CÁSSIO NAVARRO
Pelo art. 82, alude a medidas tomadas pela Defesa Civil de
São Paulo para alertar a população, por mensagens de celular,
em casos de emergência. Faz comentários sobre método, usado
na Baixada Santista, para encontrar crianças perdidas na praia.
11 - TEONILIO BARBA LULA
Exibe vídeo de ato junto à fábrica da Ford, em São Bernardo do Campo. Afirma que a montadora vem tentando desativar
essa unidade desde 1998. Descreve as lutas dos sindicatos, em
várias ocasiões, para evitar o fechamento. Ressalta que o fato
teria um grande impacto econômico.
12 - TEONILIO BARBA LULA
Pelo art. 82, tece críticas à direção da Ford. Dá conhecimento de estatísticas quanto à capacidade produtiva da planta
de São Bernardo do Campo. Pede que os governos federal e
estadual intervenham no assunto. Afirma que todos os deputados devem lutar pela permanência das indústrias no estado
de São Paulo.
13 - RAFAEL SILVA
Tece comentários sobre a importância do grau de consciência política dos cidadãos. Cita o pensamento de filósofos e
sociólogos acerca do assunto. Fala sobre o preconceito social no
Brasil. Defende a Educação como meio pelo qual a sociedade
pode evoluir. Discorre sobre a reforma da Previdência no que
tange aos guardas civis municipais.
14 - CAMPOS MACHADO
Pelo art. 82, elogia a esposa do deputado Rafael Silva.
Cumprimenta o deputado Teonilio Barba Lula, pelo seu pronunciamento a respeito da Ford. Pede que o governo estadual
tome providências para evitar o fechamento da montadora em

São Bernardo do Campo. Lamenta o que vê como tentativa de
influenciar as eleições da Mesa Diretora desta Casa, em 15/03.
15 - CAMPOS MACHADO
Solicita o levantamento da sessão, por acordo de lideranças, o que foi anotado.
16 - BRUNO CAETANO
Para comunicação, agradece aos seus pares pela aprovação
de projeto, de sua autoria, que trata da mobilidade metropolitana.
17 - TEONILIO BARBA LULA
Para comunicação, agradece ao deputado Campos Machado pelo seu apoio à demanda dos trabalhadores da Ford.
Requere o apoio dos demais deputados.
18 - BRUNO CAETANO
Para comunicação, endossa os pronunciamentos dos deputados Teonilio Barba Lula e Campos Machado, no que diz
respeito à Ford. Menciona medidas tomadas pelo governo estadual com relação ao assunto.
19 - TEONILIO BARBA LULA
Para comunicação, comenta o pronunciamento do deputado Bruno Caetano. Defende a permanência da Ford em São
Bernardo do Campo. Critica a direção da empresa.
20 - PRESIDENTE DOUTOR ULYSSES
Defere o pedido do deputado Campos Machado. Convoca
os Srs. Deputados para a sessão ordinária em 28/02, à hora
regimental, com Ordem do Dia. Levanta a sessão.
***
- Assume a Presidência e abre a sessão o Sr. Doutor Ulysses.
***
- Passa-se ao
PEQUENO EXPEDIENTE
***
O SR. PRESIDENTE - DOUTOR ULYSSES - PV - Muito boa
tarde. 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. Esta Presidência convida o nobre deputado Coronel Telhada
para fazer a leitura da resenha do Expediente.
O SR. CORONEL TELHADA - PP - Perfeitamente, Sr. Presidente. Nós temos aqui duas indicações. A primeira indicação é
do prezado deputado Ricardo Madalena, indicando, nos termos
regimentais, ao governador do Estado, que determine a adoção
de medidas necessárias visando à liberação de recursos financeiros para a aquisição de um veículo para a área de Saúde no
município de Taciba, em São Paulo.
Temos também uma indicação do prezado Deputado Ed
Thomas, indicando, nos termos regimentais, ao governador do
Estado, que determine aos órgãos competentes a elaboração
de estudos e a adoção de providências em caráter de urgência
para fins de liberação de 250 mil reais destinados à manutenção dos serviços básicos de saúde em Tarumã. É somente isso,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE - DOUTOR ULYSSES - PV - Esta Presidência agradece ao nobre deputado Coronel Telhada pela leitura da
resenha do Expediente. Iniciamos a chamada dos oradores inscritos no Pequeno Expediente. Com a palavra o nobre deputado
Ramalho da Construção.
O SR. RAMALHO DA CONSTRUÇÃO - PSDB - SEM REVISÃO
DO ORADOR - Sr. Presidente Doutor Ulysses Tassinari, grande
parlamentar e médico; Srs. Parlamentares, aqui na Mesa também nosso Coronel Telhada, Sras. Deputadas e Srs. Deputados,
colaboradores desta Casa, nossos telespectadores, eu vim à
tribuna esta tarde para falar de um encontro que nós tivemos
no Instituto de Engenharia de São Paulo.
Eu quero parabenizar o Instituto nas pessoas de um grande
debate que foi feito lá sobre a saúde e a segurança do trabalho
no nome do engenheiro Jefferson Teixeira, do outro engenheiro Marcelo Rosemberg, do engenheiro Ernesto Figueiredo e
também do técnico que coordenou tudo isso, que é o Roberto
Sevieri, e tantos outros que estiveram lá. Fiquei contente pelo
convite para o debate com uma matéria tão importante que é
sobre - estão aqui passando as fotografias - saúde e segurança
do trabalho.
Sr. Presidente, como V. Exa. e os telespectadores vêm
acompanhando, o Brasil passa por várias reformas, por várias
transformações. Digo até que necessárias, no entanto, em sua
maioria, mal organizadas. O próprio governo atual passa por
uma desorganização total em seu início de governo.
Para se ter uma ideia, o meu setor, o setor da construção
civil, que tanto gera emprego e renda, perdeu, nos últimos seis
anos, um milhão, cento e cinquenta mil postos de trabalho.
E essa coisa de acidente de trabalho, em vez de diminuir,
porque se diminuiu um terço dos trabalhadores, deveria ter
diminuído também o número de acidentes, mas aumentaram.
Aumentou-se o número de acidentes, porque a lei, quando colocada, parece que ainda não foi muito explanada, esclarecida.
Muitos acham que é o seguinte: teve a reforma trabalhista,
13.467, e agora pode tudo. Primeiro, claro, a tentativa é a de
quebrar as pernas dos sindicatos quando tiraram a contribuição
sindical. Na minha avaliação, já tiraram tarde demais. Muito
embora eu defenda que tenha uma contribuição através da
negociação, contribuição negocial. Felizmente, a Justiça está
amparando isso, caminha para que se tenha isso, porque acho
que, acima de tudo, está a vida.
Mas, infelizmente, há um problema em toda a sociedade.
O próprio governo ao qual pertenço, o PSDB... Saiu ontem em
matéria, na "Folha de S. Paulo", que tivemos um crescimento
de homicídios de 2.5% e de furtos de 3.5%, quer dizer, nosso
sonho é o de que se reduzisse, com toda a expressão. Transferência de presos será para ontem, o governo atual do Bolsonauro disse que ia acabar com a bandidagem no Brasil e armar
toda a população, como se armar a população fosse resolver o
problema da criminalidade. Mas só aumenta.
Do que tivemos a redução: de roubo de carga, e aí o deputado Coronel Telhada entende disso 500 vezes melhor do que
eu, que sou analfabeto em segurança pública, e de carro, por
conta do serviço de inteligência, imagino eu, como detecta. E o
cara, entre ser flagrado e pegar seis anos de cadeia, prefere ir
para o lado do furto, que pega dois e que tem pena alternativa.
O cara vai para o lado em que ele é menos penalizado, mas a
sociedade continua sofrendo com essas situações todas que
existem no Brasil.
Eu não joguei a toalha, acho que tudo é possível de ser corrigido, assim como é possível corrigir a proposta de reforma da
Previdência, que precisa acontecer, mas deve ser melhor discutida e debatida. Não estou aqui para atirar pedra em ninguém,
estou para chamar a atenção.
Quero parabenizar o Instituto de Engenharia. Que alegria
eu, que sou analfabeto de tudo, debater com mestres na área
da Saúde, mestres na área da Engenharia, mestres na área
da Segurança. Quer dizer, eu, que sou um analfabeto de tudo,
posso até dizer que sou doutorado em fazer greve, isso eu
aprendi. Em defender pobre, isso eu aprendi. Em defender o
pessoal da periferia, simples, isso eu aprendi. Mas debater com
níveis tão altos de médicos, de engenheiros, de técnicos - aliás,
31 debatedores -, foi um orgulho imenso ficar mais do que uma
manhã debatendo no Instituto de Engenharia.
Sugeri ao instituto que pudéssemos criar, para essas
empresas, talvez um selo de segurança. Debati ontem com a
CBIC, que é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, 88
instituições filiadas, referente a 4.782 obras de infraestrutura
paradas. E o governo sem solução para isso. Estudarmos juntos,
prezado trabalhador - até brinquei com eles que nem sei mais
se sou trabalhador, com 70 anos, não sei nem se arrumo mais
emprego, a partir do dia 14 estou desempregado -, o que vai
discutir mais soluções que pudéssemos retornar pelo menos
parte dessas obras, 4.783 obras.

terça-feira, 12 de março de 2019
Outra coisa que chamamos a atenção, ontem, na CBIC,
um grupo que chamamos de coalizão, quer dizer, a união para
se discutir as coisas da construção civil. Por mais que a gente
tenha criticado Michel Temer, em janeiro de 2018 a Caixa Econômica contratou 78 mil novas unidades. Aí vem o novo governo, cheio de graça, cheio de promessas, cheio de mentiras, e
contrata 14 mil unidades. Olha a diferença. Isso tudo me deixa
um pouco inquieto.
Eu poderia não estar nem um pouco preocupado com isso:
com 70 anos e filhos criados, posso dizer que estou tranquilo
na vida, passado limpo, graças a Deus. Mas e o futuro? E o
povo? E a sociedade? Então, nós queríamos colocar uma discussão sobre o governo, para colaborar; não é só criticar. Dar
sugestões.
Para concluir, mandei hoje sugestões para o Bruno, para
a gente criar, aqui em São Paulo, quem sabe o mutirão das
árvores, pois 400 árvores caíram ontem. É lógico que não é só
o Bruno que tem culpa disso. Décadas e décadas se passaram
com as árvores abandonadas, caindo. E não é só cair a árvore,
isso é o de menos. É matar gente, é danificar um automóvel
com o qual o cara está ganhando o pão de cada dia. Acho
que nós podíamos buscar a iniciativa privada, quem sabe um
mutirão para salvar as árvores no Brasil, mas preciso começar
pela cidade onde moro, que é São Paulo. Muito obrigado, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE - DOUTOR ULYSSES - PV - Tem a palavra
o nobre deputado Welson Gasparini.
O SR. WELSON GASPARINI - PSDB - Excelentíssimo deputado Doutor Ulysses, que preside esta sessão, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, eu quero falar hoje, daqui da tribuna, sobre
quatro palavras de grande importância e necessárias nos dias
atuais: honestidade, capacidade, idealismo e coragem. A nação
brasileira está vivendo um dos momentos mais tristes da sua
história. Enquanto nós vemos, por um lado, os graves problemas sociais, por outro lado, todos os dias as emissoras de rádio,
jornais e televisão anunciam escândalos atrás de escândalos;
uma corrupção atrás da outra.
Milhões de reais estão sendo roubados quase diariamente
neste país. E o que acontece, infelizmente? O povo vai se
desesperando, porque se temos de um lado as questões sociais
graves, como o desemprego - cerca de 13 milhões de desempregados no Brasil -, por outro lado nós vemos que a Justiça,
infelizmente, não está cumprindo, como deveria, com a sua
obrigação, porque nossas leis, também, não são próprias para
os momentos como os que ora estamos atravessando.
Honestidade - vou começar com essa palavra. Em primeiro lugar, é importante a nação brasileira entender que, para
enfrentar esses graves problemas sociais, nós precisamos dos
políticos. Tanto nos Parlamentos quanto nos Executivos, são
os políticos que encaminham as soluções para os graves problemas nacionais. E como vamos colocar bons políticos nesses
postos administrativos e legislativos? Analisando os diversos
candidatos.
Aí está a esperança da nação: que o povo, quando escolher
seus representantes, leve em consideração essas quatro palavras: Honestidade, Capacidade, Idealismo e Coragem.
Em primeiro lugar, veja se o nome que está recebendo o
seu voto e o seu apoio, se é uma pessoa honesta, porque se
não for honesto, não serve, principalmente para o momento
atual. Em segundo lugar, capacidade. Não basta ser honesto. Se
não for uma pessoa competente, não vai resolver os problemas
nacionais, porque ele pode assumir um cargo administrativo
ou mesmo no Legislativo, mas, se lhe faltar capacidade para
exercer essa função, vai ser terrível a atuação dele, tanto no
Executivo quanto no Legislativo.
Honestidade, capacidade! Mas não bastam essas duas
qualidades. É preciso, principalmente, além da honestidade e
capacidade, ser uma pessoa idealista. O que eu vejo como uma
pessoa idealista? Alguém que tenha princípios morais, éticos e
espirituais conduzindo todas as suas atitudes. Então, uma pessoa honesta, capaz e idealista vai preenchendo todos os requisitos necessários para que este político administrador público
possa ajudar a consertar a situação do nosso país?
Mas é necessária, ainda, mais uma virtude. Além da honestidade, capacidade e idealismo, coragem! Porque, hoje, para ser
político, precisa ter muita coragem. Principalmente, para ser
um administrador público, é preciso, além da honestidade, do
idealismo e da capacidade, ser uma pessoa corajosa. Eu tenho
a certeza de que existem líderes com essas quatro qualidades,
Sr. Presidente.
Para isso, é importante o povo apoiar políticos e administradores públicos capazes, idealistas, competentes e com
coragem para enfrentar os graves problemas nacionais. Eu
tenho a certeza de que o Brasil, escolhendo líderes com essas
qualidades, tem grande chance de se tornar um país novo, com
ordem e progresso.
O SR. PRESIDENTE - DOUTOR ULYSSES - PV - Tem a palavra
o nobre deputado Antonio Carlos Junior.
O SR. ANTONIO CARLOS JUNIOR - PSDB - SEM REVISÃO
DO ORADOR - Boa tarde a todas e a todos. Boa tarde, Sr. Presidente Ulisses. Em nome da deputada eleita Carla, cumprimentar
todos os deputados aqui presentes, cumprimentar todos os servidores da Assembleia, cumprimentar a nossa Polícia Militar. É
sempre um prazer e uma sensação de segurança muito grande
estar ao lado dos senhores e das senhoras.
O motivo hoje da minha fala, Sr. Presidente, mais uma
vez, como ontem, é agradecimento. Eu quero agradecer a uma
pessoa, a um deputado que hoje preside a Casa e será reeleito
pela Assembleia Legislativa, que é o deputado Cauê Macris.
Amanhã, estaremos juntos numa grande reunião, com outros
deputados, na Artesp, não é?
Eu tenho usado o plenário - já usei algumas vezes a minha
fala - para pedir, para cobrar, para falar sobre a Artesp, a questão da velocidade, Coronel Telhada. Tenho sido bastante cobrado pelo facebook, tenho sido cobrado pelos prefeitos da nossa
região, cobrado pelos políticos da região e, principalmente, pela
população do litoral norte, com relação à velocidade e adequação da velocidade da Rodovia dos Tamoios, não é? O que me
deixa muito triste é saber...
Ontem, recebi algumas pessoas no meu gabinete, alguns
políticos da região, que vêm para São Paulo, que vêm conversar
comigo e falar: "deputado, o governador precisa ver, precisa ser
parceiro da região do litoral norte". E ele é, foi muito bem votado lá. Foi muito bem votado em Caraguatatuba, em São Sebastião, em Ubatuba, em Ilhabela. Eu tenho certeza de que quando
ele souber, quando levarmos para o governador esse problema
da Rodovia dos Tamoios, que é a adequação da velocidade, ele
vai ser sensível a isso.
Eu fiz uma conversa com o secretário João Octaviano dias
atrás, quase um mês atrás, e levei esse problema para ele: 60
km/h em vários trechos da Rodovia dos Tamoios e 80 km/h ali.
É uma rodovia muito bem feita, é uma rodovia realmente digna
do estado de São Paulo, digna do povo paulista, mas que, com
essa velocidade... E o que me indigna muito é que, em vários
trechos da rodovia, pardais escondidos.
Amanhã a gente vai estar na Artesp. Quero agradecer mais
uma vez ao presidente desta Casa, ao deputado Cauê Macris,
que foi sensível, ao deputado André do Prado, que é deputado
estadual, ao deputado Eduardo Cury, deputado federal eleito
também pela região metropolitana, que estarão comigo amanhã nessa reunião colocando um pouco de água nesse feijão,
cobrando comigo a Artesp.
Não dá mais. O litoral norte está indignado, os pais de
família, os comerciantes, os políticos locais, por todas as multas
que nós temos levado na Rodovia dos Tamoios.
Então quero agradecer ao presidente mais uma vez - já
fiz esse agradecimento ontem. Amanhã teremos essa grande
reunião. Que Deus abençoe. Que seja uma boa reunião e que

