quarta-feira, 2 de outubro de 2019
7 - Projeto de lei 542/2019 - Deputado Rodrigo Gambale - Autoriza o Poder Executivo a implantar uma unidade do
Poupatempo em Ferraz de Vasconcelos. - Deputada Professora
Bebel - favorável
8 - Projeto de decreto legislativo 7/2018 - Deputado Campos Machado - Susta, nos termos do inciso IX do artigo 20 da
Constituição do Estado, a alínea "e" do inciso I do artigo 3º
do Decreto nº 31.170, de 1990, o qual regulamenta a Lei Complementar nº 343, de 1984, que dispõe sobre o afastamento de
funcionários e servidores do Estado para exercer mandato como
dirigente de entidades de classe. - Deputado Marcio Nakashima
- favorável - P.B., V.B., C.T.
PAUTA PARA DELIBERAÇÃO CONCLUSIVA
9 - Moção 14/2019 - Deputado Douglas Garcia e outros. (CONCLUSIVA) Repudia a greve dos professores convocada pelo
Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São
Paulo - APEOESP em ato contra a proposta do Governo Federal
de reforma da Previdência Social. - Deputada Professora Bebel
- contrário. Voto em Separado da Deputada Valeria Bolsonaro
favorável. - T.B., V.B., G.S., P.B., M.N.
10 - Moção 76/2019 - Deputado Tenente Coimbra - (CONCLUSIVA) Apela para o Sr. Governador, João Doria, a fim de
que empreenda esforços para que os excedentes do edital
003/321/18 sejam convocados e empossados no cargo de
Aluno-Oficial PM, pois foram considerados aptos ao final do
certame, representando assim um acréscimo de 78 (setenta e
oito) oficiais para a Polícia Militar, beneficiando a segurança
pública no Estado. - Deputado Adalberto Freitas - favorável à
aprovação da Moção nº 76/2019, conclusivamente.
11 - Moção 82/2019 - Deputado Tenente Coimbra - (CONCLUSIVA) Apela ao Sr. Governador do Estado, João Doria, para
que empreenda esforços no sentido de que os excedentes do
Edital de Concurso Público nº DP-1/321/18, da Polícia Militar,
sejam convocados e empossados, pois foram considerados
aptos ao final do certame e podem representar um acréscimo
de 463 (quatrocentos e sessenta e três) soldados, beneficiando
a segurança pública do Estado. - Deputado Adalberto Freitas
- Favorável à aprovação do da Moção nº 82/2019, conclusivamente.
Para Deliberação:
Item 12. Requerimento nº 2/2019, de autoria do Deputado
Carlos Giannazi, que requer, nos termos regimentais, que seja
convocado o diretor do Departamento de Perícias Médicas do
Estado, para que, perante esta Comissão Permanente, esclareça
sobre denúncias de assédio moral e de perseguição, por parte
de médicos peritos, às professoras aprovadas no concurso PEB,
por ocasião de suas perícias admissionais aos cargos.
Item 13. Requerimento nº 3/2019, de autoria da Deputada
Professora Bebel, que requer nos termos do Artigo 31, inciso V
do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, que a Comissão de Administração Pública e Relações do Trabalho convide
a Diretora do Departamento de Perícias Médicas do Estado de
São Paulo (DPME), sra. Drª Bartyra Câmara Gomes Granata para
que compareça nesta Comissão, em data a ser por ela definida,
para tratar de questões referentes às perícias médicas dos servidores públicos estaduais.
Para ciência:
Item 14. Mensagem encaminhada através sistema Fale
Conosco da ALESP pelo sr. Paulo Henrique Rico, protocolo 9755,
em que solicita a apreciação das transferências feitas pelos
Governos Alckmin e o Atual, referentes aos oficiais administrativos concursados pela Secretaria de Segurança Pública, desde
o ano de 2012.
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26ª SESSÃO SOLENE CELEBRAÇÃO
DO DIA DO MAÇOM
Presidência: ITAMAR BORGES

RESUMO
1 - ITAMAR BORGES
Assume a Presidência e abre a sessão.
2 - EDSON ONISHI
Mestre de cerimônias, anuncia a composição da Mesa e
demais autoridades presentes.
3 - PRESIDENTE ITAMAR BORGES
Informa que a Presidência efetiva convocara a presente
sessão solene para "Celebração do Dia do Maçom", por
solicitação deste deputado. Convida os presentes para
ouvirem, de pé, o "Hino Nacional Brasileiro". Enaltece a
presença do ex-deputado Aldo Demarchi. Faz justificativas
de ausências. Saúda a Mesa e demais autoridades
presentes. Reconhece a contribuição da Maçonaria para a
construção do Brasil. Afirma que a presente solenidade é
objeto de lei estadual. Manifesta privilégio por presidir a
presente sessão. Parabeniza os maçons contemporâneos
pela iniciativa de participação em instituições com
fins sociais e filantrópicos. Ressalta a atividade de
benemerência executada pela categoria. Valoriza a
participação de membros da ordem maçom na política.
Comenta homenagens a representantes da Maçonaria, em
exercício de mandato eletivo.
4 - CORONEL TELHADA
Deputado estadual, saúda os presentes. Justifica presença
na solenidade. Reverencia ocupantes de cargos em razão
da antiguidade. Informa que o coronel Mendes, presente
na solenidade, é primo do capitão Alberto Mendes Júnior,
considerado herói pela Polícia Militar. Faz breve relato de
sua relação com coronéis maçons presentes na sessão.
Defende ampla participação da sociedade na política.
Parabeniza a Maçonaria.
5 - ALDO DEMARCHI
Ex-deputado estadual, saúda os presentes. Mostra-se
privilegiado por participar desta solenidade. Afirma que
durante seus seis mandatos, nesta Casa, homenageara a
Maçonaria. Demonstra contentamento pelos seus 50 anos
de iniciado, a completar o jubileu de ouro na Maçonaria,
a ser comemorado em outubro. Comenta a participação
de todas as potências maçônicas nas solenidades
anuais. Comenta o movimento Musp - Maçonaria Unida
por São Paulo. Clama aos grão-mestres que busquem o
entendimento a favor da unidade da categoria. Informa
que em Rio Claro há o Conselho Maçônico.
6 - CASTELLO BRANCO
Deputado estadual, saúda os presentes. Parabeniza o
deputado Itamar Borges pela iniciativa da solenidade.
Enaltece a presença da Maçonaria na construção de todas
as sociedades. Afirma que o Brasil precisa dos maçons, a
favorecer o protagonismo do país, no mundo. Comenta
fala do professor Henrique José de Souza. Enaltece o
cumprimento de deveres.
7 - FERNANDO FERNANDES
Sereníssimo grão-mestre do Gosp - Grande Oriente de
São Paulo, saúda os presentes. Celebra a amizade e a
disposição para o trabalho em prol da sociedade. Afirma
que a Maçonaria não é uma seita, e sim uma múltipla
associação que busca o bem comum. Elogia o deputado
Itamar Borges.
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8 - JOÃO JOSÉ XAVIER
Sereníssimo grão-mestre da Glesp, Grande Loja Maçônica
do Estado de São Paulo, cumprimenta os presentes.
Parabeniza o deputado Itamar Borges pela iniciativa da
solenidade. Agradece a todos pela presença.
9 - RAIMUNDO HERMES BARBOSA
Grão-mestre adjunto do Gosp - Grande Oriente de São
Paulo, a representar Kamel Aref Saab, sereníssimo grãomestre do Gosp - Grande Oriente de São Paulo, saúda
os presentes. Transmite cumprimentos da autoridade ora
representada. Faz referência a responsáveis pela união
da Maçonaria. Comemora a reunião das três potências
maçons nesta solenidade. Acrescenta que a Maçonaria
participara de todos os relevantes momentos da política,
no país. Defende o resgate da fraternidade, da família e
dos bons costumes. Lista a presença da Maçonaria em
relevantes períodos da história do Brasil. Lista expoentes
nomes maçons. Comenta solenidade realizada no sábado,
na Câmara de Vereadores de São Paulo. Deseja o pronto
restabelecimento da saúde de Kamel Aref Saab. Afirma
que a Maçonaria está fortalecida, graças à participação de
maçons na política. Informa que o Grande Oriente de São
Paulo completara 98 anos.
10 - PRESIDENTE ITAMAR BORGES
Menciona que esta Casa se engrandece quando reconhece
a importância da Maçonaria. Comenta o apoio da
instituição em suas gestões públicas.
11 - EDSON ONISHI
Mestre de cerimônias, anuncia a apresentação da Ordem
Internacional das Meninas do Arco-Íris - Assembleia
Amor Perfeito Nº 1. Anuncia a entrega de Diplomas de
Reconhecimento aos homenageados, os quais lista.
12 - CAIO MIRANDA
Vereador à Câmara Municipal de São Paulo, saúda
os presentes. Mostra-se privilegiado por participar da
solenidade e por assomar à tribuna. Manifesta-se honrado
pela homenagem recebida. Assevera que faz-se necessária
ainda mais vigilância em suas ações. Ressalta o trabalho
de orientação de jovens. Afirma-se seguidor dos princípios
maçons. Estende a homenagem a todos os membros da
entidade, no estado. Comenta a comemoração do Dia do
Maçom, realizada no dia 24 do presente mês, na Câmara
de Vereadores. Faz entrega de láureas aos deputados
Itamar Borges, e Castello Branco, em nome do Poder
Legislativo municipal.
13 - CLAUDIO ROBERTO DA SILVA
Membro da Loja Maçônica Sagrada Família, saúda os
presentes. Faz entrega de homenagem ao deputado Itamar
Borges, em nome dos praças da Polícia Militar.
14 - PRESIDENTE ITAMAR BORGES
Faz agradecimentos gerais. Encerra a sessão.
***
- Assume a Presidência e abre a sessão o Sr. Itamar Borges.
***
O SR. MESTRE DE CERIMÔNIAS - EDSON ONISHI - Boa
noite a todos. Esta sessão solene tem a finalidade de celebrar
o Dia do Maçom.
Convido para compor a Mesa principal o Excelentíssimo Sr.
Deputado Itamar Borges, proponente desta sessão; o sereníssimo grão-mestre da Grande Loja Maçônica do Estado de São
Paulo, João José Xavier; o sereníssimo grão-mestre do Grande
Oriente Paulista, Sr. Fernando Fernandes; o grão-mestre adjunto
do Grande Oriente de São Paulo, Sr. Raimundo Hermes Barbosa;
o sempre deputado desta Casa, Aldo Demarchi e o Excelentíssimo Sr. Deputado Coronel Telhada. (Palmas.)
Podem se sentar, por favor. Com a palavra, o presidente
desta sessão, deputado Itamar Borges.
O SR. PRESIDENTE - ITAMAR BORGES - MDB - Muito boa
noite a todas e todos. Um cumprimento especial aos irmãos da
nossa Maçonaria aqui presentes, os convidados. Sob a proteção
de Deus, o Grande Arquiteto do Universo, iniciamos os nossos
trabalhos. Nos termos regimentais, esta Presidência dispensa a
leitura da ata da sessão anterior.
Sras. Deputadas, Srs. Deputados, minhas senhoras e meus
senhores, informo que esta sessão solene foi convocada pelo
nosso presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, deputado Cauê Macris, atendendo nossa solicitação, com a finalidade de celebrar o Dia do Maçom.
Convido a todos os presentes para juntos, de pé, ouvirmos
o Hino Nacional Brasileiro e o Hino da Maçonaria, executados
pela Polícia Militar do Estado de São Paulo.
***
- É executado o Hino Nacional Brasileiro.
***
O SR. PRESIDENTE - ITAMAR BORGES - MDB - Eu acabei
anunciando aqui, mas não foi ensaiado... Nós tivemos o Hino
Nacional, e eu quero agradecer mais uma vez ao regente, subtenente Richard Cândido, e a todos os integrantes da Banda da
Polícia Militar do Estado de São Paulo. Muito obrigado.
Comunicamos aos presentes que esta sessão solene está
sendo transmitida ao vivo pela TV Web e será transmitida pela
TV Assembleia no sábado, dia 31 de agosto, às 21 horas, pela
NET, no canal 7; pela TV Vivo, no canal 9 digital, e pela TV Digital Aberta no canal 61.2.
Quero aqui trazer neste momento a extensão da nossa
Mesa, que é composta por ilustres convidados, representantes,
mas também composta pelos nossos homenageados. Compõem
aqui o prefeito de Auriflama, Otávio Wedekin; também o prefeito de Duartina, Aderaldo Pereira de Souza Junior, o Juninho; o
prefeito de Ibiúna, João Mello; o prefeito de Mogi das Cruzes,
Marcus Melo.
Está aqui também o nosso homenageado. Eu quero cumprimentá-lo, parabenizá-lo. Ele está na nossa extensão da
Mesa também e fez um ato solene também no último sábado,
na Câmara Municipal de São Paulo, o vereador Caio Miranda.
Parabéns, Caio, pela sessão, parabéns pela iniciativa, sinta-se
componente desta Mesa, obrigado e parabéns pela homenagem também.
A Fraternidade Feminina Paulista Betel São Paulo das
Filhas de Jó; o vice-presidente do Inadem, Marcos Balzano; o
presidente do Ivepesp, professor Hélio Dias; ex-prefeita de Rio
Claro, Maria Cândida Nevoeiro Demarchi, essa querida amiga, é
uma alegria tê-la aqui neste momento acompanhando ele, que
é o nosso grande parceiro, eterno deputado, criador, realizador
por mais de duas décadas desta sessão solene e que nos brinda.
Essa sessão não seria a mesma, esse ato não seria o
mesmo, essa homenagem ao maçom e à Maçonaria nãos seria
a mesma sem a presença dele, que é o idealizador e que eu tive
a honra de apenas ser um instrumento aqui dentro, mas que
divido com ele esse momento desse ato, que é o nosso sempre
deputado, um grande irmão, Aldo Demarchi, a quem eu peço
uma salva de palmas. (Palmas.)
Também, continuando aqui os registros que o Onishi fez
da Mesa, mais o grão-mestre adjunton na extensão, da Glesp,
o coronel Tomaz Alves Cangerana; o grão-mestre de honra do
Gosp, Benedito Marques Ballouk Filho. Da mesma forma eu
quero registrar aqui o Jurandir Alves Vasconcelos, grão-mestre
de honra do GOP também, e registrar aqui os nossos amigos
que também estarão nessa homenagem de hoje, cumprimentando o homenageado, amigo, que tem um respeito muito
grande desta Casa.
A sua empresa já foi homenageada nesta Casa em uma
oportunidade pelos relevantes serviços em que atua e que
pratica na área da Saúde, que é o Dr. Daniel Aldrighi, acompanhado da sua esposa Mariana Aldrighi, que é diretor da Max
Emergências Médicas.

Parabéns aos nossos homenageados e aos componentes
da extensão da Mesa. Também aqui na extensão da Mesa,
o secretário-geral da Ordem dos Advogados do Brasil lá da
minha região, Aislan de Queiroga Trigo; Vicky Zacharias, vice-presidente da Fraternidade Paulista; Carlos Roberto Giacon,
grande-tesoureiro da Glesp; Tadashi Komata, chefe de gabinete da Grande Loja Maçônica do Estado de São Paulo; Salim
Zugaib, grão-mestre da Glesp; José Dimas Pereira, primeiro
vice-presidente da Câmara Municipal de São José dos Campos;
Amilton Pessina, vice-presidente do Tribunal Maçônico de
Recursos da Glesp; Miriam Pessina, Grande Mãe Conselheira da
Ordem Internacional das Meninas do Arco-Íris; capitão Jocimar
França Rodrigues, assessor parlamentar, representando o general do Exército Marcos Antônio Amaro dos Santos, comandante
militar do Sudeste.
E eu quero também para complementar essa saudação, de
fazer aqui alguns registros de justificativas de ausências que
nós recebemos, entre tantos outros. Peço licença para não ler o
ofício de cada um, mas para citar aqui aqueles que justificaram
a ausência, pedindo que eu fosse portador de um abraço à
Maçonaria, um abraço aos maçons, um abraço à Assembleia
Legislativa pela solenidade que promove em homenagem a
nossa Maçonaria.
Justificaram a ausência: governador João Doria; vice-governador Rodrigo Garcia; o presidente da Assembleia, Cauê
Macris; o prefeito de São Paulo, Bruno Covas; secretário da
Fazenda, Henrique Meirelles; secretário de Agricultura, Gustavo
Junqueira; Paulo Dimas, secretário de Justiça e Cidadania; Paulo
Prazak, presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado de
São Paulo; Baleia Rossi, deputado federal; Jorge Caruso, deputado estadual; Léo Oliveira, deputado estadual; Leci Brandão,
Delegado Olim, deputados estaduais. Também, o senhor Paulo
Luiz Maximiliano, grande secretário adjunto de Orientação e
Ritualística do Gosp.
Feitas essas colocações e esses registros, eu quero aqui
pedir permissão aos irmãos e a esta Mesa que acompanhamos
juntos esse momento para poder fazer uma breve saudação,
mas antes eu não poderia deixar de cumprimentar a Mesa. João
Jorge Xavier, sereníssimo grão-mestre da Glesp - Grande Loja
Maçônica do Estado de São Paulo; cumprimentar o nosso sereníssimo grão-mestre e todos os irmãos da Glesp aqui presentes;
Fernando Fernandes, o sereníssimo grão-mestre do Grande
Oriente Paulista, que tivemos aqui também recentemente a
comemoração dos 38 anos - saúdo os irmãos do GOP também;
Raimundo Hermes Barbosa, nosso grão-mestre adjunto do
Gosp, do nosso Grande Oriente de São Paulo, que aqui não só
representa o nosso sereníssimo grão-mestre, o Kamel, mas também a saudação a todos os irmãos do Gosp.
Permita-me nesse momento fazer um agradecimento ao
Roque, ao Onishi, todos os irmãos, Cláudio, Marcos, todos que
estiveram aí ajudando nos preparativos para que pudéssemos
estar aqui neste momento, nesta solenidade. E saudar como
sempre, já fiz de forma especial ao meu irmão, ao meu colega,
ao meu amigo querido Aldo Demarchi.
E a esse grande parlamentar; parlamentar que esta Casa
tem o privilégio de tê-lo nas suas fileiras e que faz um trabalho
em defesa do povo de São Paulo, em defesa de uma segurança
cada vez maior. Esse mestre, deputado exemplar desta Casa,
que é o deputado Coronel Telhada. Uma alegria tê-lo aqui, meu
amigo, meu querido irmão e companheiro, parceiro de luta.
Quero nessa saudação aqui a todos os irmãos, senhores e
senhoras, dizer que o reconhecimento da contribuição da Maçonaria para a construção do Brasil é incontestável. Às vezes fica
repetitivo, porque sabemos, praticamos, ouvimos e assistimos,
mas nunca é demais reforçar.
Por isso que a comemoração do Dia do Maçom no estado
de São Paulo é objeto da Lei estadual nº 3.889, de 1983. E esta
Casa Legislativa há muitos anos vem homenageando esses
homens construtores sociais, que se reúnem em suas lojas para
adquirirem conhecimento para atuarem na grande obra de edificação de uma sociedade e de um mundo mais justo e perfeito.
Assim, mais uma vez estamos aqui reunidos. Reunidos para
essa comemoração e com muita satisfação e honra, tenho o
privilégio de estar presidindo esta sessão solene, que conta aqui
com a presença de grandes autoridades maçônicas e uma plêiade de irmãos dedicados à construção de um mundo mais feliz.
Partilho essa Presidência, essa condução dos trabalhos,
com o Aldo Demarchi, com o Coronel Telhada e com os sereníssimos grãos-mestres e o grão-mestre adjunto .... ,também
estendo esse momento interligando com a sessão solene de
sábado com o meu amigo Caio Miranda e a cada uma das lideranças que aqui se fazem presentes.
Quero parabenizar os maçons contemporâneos que, com
coragem, assumem o desafio de efetivamente abraçarem a
causa maior da nossa ordem e que tomam a iniciativa de participarem de instituições de benemerência ou de outro cunho
social ou até mesmo as dirigirem sem nenhuma remuneração e
assim também foi um pouco do norte da orientação das homenagens que aqui acontecerão hoje.
Para mim, que sou de Santa Fé do Sul, localizada no interior do nosso estado, onde fui vereador, prefeito por três mandatos, é muito clara essa participação dos maçons nas atividades de benemerência, uma vez que temos irmãos dirigindo com
muita galhardia as Santas Casas, as entidades filantrópicas, os
clubes de serviços e sempre prestando relevantes serviços na
assistência aos mais necessitados.
Quero também prestar um especial tributo aos maçons
que, com muita coragem, aceitaram o desafio de participar da
vida pública, da política, principalmente em um momento em
que os políticos estão com uma imagem tão ruim perante a
população. Graças a um esforço muito forte, há um processo
de reconstrução, um processo de demonstrar a importância e o
valor da política e do político.
Aliás, a Maçonaria tem feito a diferença quando vem e
traz contribuições como o projeto de política na Maçonaria, de
cidadania, de conscientização, de levar os princípios de ética
e cidadania para a vida pública. Representando todos esses
maçons que assim procederam, temos seis laureados. Representando todos os maçons que aceitaram o desafio de entrar
na vida pública, teremos aqui hoje seis laureados nesta noite.
Todos eles, como consultores sociais, assumiram, com a citada
coragem, o grande desafio de trabalhar para a reconstrução de
suas cidades. (Palmas.)
O nosso jovem também, outro laureado, vereador Caio
Miranda, que, com certeza, é uma das promessas da política
paulista; o prefeito de Ibiúna e médico, irmão João Mello; nosso
amigo e irmão Otávio Wedekin, prefeito da minha região, da
cidade de Auriflama, foi escolhido pelo povo e assumiu a Prefeitura de Auriflama; o irmão Aderaldo, mais conhecido como
Juninho, nosso prefeito de Duartina; nosso irmão Marcus Melo,
que assumiu a Prefeitura de Mogi das Cruzes - a maior cidade
do Alto Tietê - e também, um dos nossos homenageados, que
eu ainda não vi se chegou, que é o prefeito de Campinas, Jonas
Donizette.
Assim como esses homens públicos maçons que aceitaram
o desafio de reconstruir suas cidades, existem tantos outros
espalhados pelo Brasil. Portanto, esses, nesta noite, estão aqui
recebendo a homenagem e representando esses maçons que
decidiram e que se dedicam a ocupar esse espaço e contribuir
com a política.
Por essa razão, neste dia em que comemoramos o Dia do
Maçom, gostaríamos de solicitar a todos os irmãos do nosso
estado de São Paulo que tenham a coragem de participar da
política, pois só assim poderemos ter a esperança de mudar, de
melhorar o nosso Brasil. Não falo que todos os maçons tenham
que ser candidatos, mas sim que, se não for esse o caminho,
participem da política de alguma forma, afinal, o maçom é um
ser político.
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São as políticas, as decisões políticas, que norteiam o nosso
dia a dia, das nossas empresas, de nós cidadãos, de nosso
município, do nosso estado e do nosso Brasil. Necessitamos de
apoio, de um apoio crítico, mas verdadeiro. É esse o propósito, é
isso que buscamos neste momento, que a maçonaria estimule
essa participação. Se errarmos, que nossos irmãos nos alertem
para corrigirmos nossos passos, mas, se acertarmos, que eles
se unam a nós, para fazermos crescer esses acertos para o bem
do Brasil. A Maçonaria unida por São Paulo é a mensagem, é
a frase, é o propósito que deixo para todos nós e ouço todos
os dias.
Parabéns à Maçonaria. Parabéns à Maçonaria de São Paulo,
parabéns aos maçons pelo Dia do Maçom e parabéns a todos
os homenageados desta noite.
Muito obrigado. (Palmas.)
Já passo, na sequência, a palavra ao deputado Coronel
Telhada.
O SR. CORONEL TELHADA - PP - Boa noite a todos. Quero
cumprimentar, em primeiro lugar, o presidente desta sessão
solene, deputado Itamar Borges, nosso amigo, um deputado
atuante, vibrante nesta Casa, com quem tenho muito aprendido
sobre a vida parlamentar.
Quero saudar também o nosso amigo, querido deputado
Aldo Demarchi, da mesma maneira, mais antigo aqui também,
que tem nos orientado em muitos momentos em que precisamos de alguma orientação quanto à vida parlamentar.
Quero saudar o grão-mestre da Glesp, o Sr. João José
Xavier, é um prazer, muito obrigado pela presença do senhor;
também o grão-mestre da Gosp, Fernando Fernandes; também
o Sr. Raimundo Hermes Barbosa, grão-mestre adjunto da Gosp;
também quero saudar as demais autoridades; o vereador Caio
Miranda, prazer em vê-lo.
Quero dizer aos senhores que fiz questão de passar aqui
nesta noite para saudá-los. Saudar, em primeiro lugar, nosso
deputado Itamar Borges, nosso amigo. Onde tem pessoas de
bem, nós estamos juntos. Então, fizemos questão de estar aqui
para saudar todos os senhores e senhoras presentes pelo Dia
do Maçom e dizer para que contem conosco nesta Casa.
Só a presença dos senhores e dos deputados já seria suficiente, mas tive o prazer de rever alguns amigos aqui que são
maçons, que são irmãos de armas, oficiais mais antigos que me
ensinaram muito na Polícia Militar. Como soldado, aprendi que
antiguidade é posto e a gente tem que sempre reverenciar e
respeitar os mais antigos. Nem sempre os mais velhos de idade,
mas os mais antigos.
Então, quero fazer uma saudação especial ao coronel
Mendes, grande oficial da Polícia Militar, oficial que vibra com
a história da polícia. (Palmas.) Para quem não sabe - permita-me contar, coronel -, o coronel Mendes tem uma história muito
forte na Polícia Militar. O nosso maior símbolo de heroísmo na
Polícia Militar se chama capitão Alberto Mendes Júnior, que é
primo do coronel Mendes. O coronel Mendes é da turma de 68,
aspirante; o Mendes Júnior era da turma de 69, são parentes,
são primos.
Então, ao longo da história... Eu sempre gostei muito de
história militar, sempre acompanhei muito. Fui comandante do
Batalhão Tobias de Aguiar. Quando o Mendes Júnior morreu,
ele pertencia ao batalhão. Então, a gente sabe que o coronel
Mendes, além de parente, é uma pessoa que preserva muito
essa parte da história. É uma pessoa muito querida por mim,
viu, coronel? Tenha certeza disso.
Quero saudar também o coronel Cangerana, que foi
comandante do Regimento de Cavalaria. (Palmas.) Ele tem os
filhos na Polícia Militar também, um oficial atuante, continua
trabalhando ainda, apesar de aposentado. Todos nós estamos
trabalhando aqui, viu? O coronel Cangerana é um exemplo para
todos os jovens oficiais e para nós, que já estamos na reserva.
Saudar também o coronel Tadashi Komata. (Palmas.) O
Tadashi Komata tem, como eu, um filho que é capitão da Polícia
Militar, é um menino exemplar, um menino de ótima índole, tem
escola. O coronel Tadashi Komata foi meu comandante na Rota,
talvez ele não saiba disso, mas aprendi muito com ele, muito,
muito mesmo. Às vezes, até com as broncas que ele me dava,
as “catadas” que ele me dava quando eu era primeiro tenente
e ele era tenente-coronel. Por aí vocês veem a antiguidade,
não é? Mas até nisso eu aprendi. Aprendi muito, viu, coronel
Tadashi? Tenha certeza disso. O senhor é uma pessoa que
influenciou muito a minha vida, tenha certeza disso.
Saudar também o amigo coronel Luiz Álvaro. Vi o Luiz
Álvaro ali. (Palmas.) Foi comandante da Diretoria de Saúde da
Polícia Militar. Fomos majores juntos no “Panelão”, naquela
época, não é Luiz? Hoje, todos nós estamos na reserva.
Então, quero dizer da minha alegria de estar aqui com os
senhores e senhoras, que procuram fazer um trabalho forte,
trabalham forte. Tenho vários amigos que são maçons, o Benedito Ballouk, que é meu amigo, o meu amigo Alexandre Oliver
Pompeu, que também deve estar perdido aí, não sei onde ele
está. Está sentado ali. Oliver, obrigado, viu? (Palmas.) O Oliver é
um apoiador nosso, nosso amigo.
Então, como eu disse no começo do nosso papo, onde as
pessoas de bem estão, nós devemos estar reunidos. É simples
assim, não tem mistério. Aliás, o mistério do Brasil, hoje, é isso,
é a turma que quer inventar a roda. Então, a vida é simples.
Temos que estar com quem é do bem. Quem é do mal, temos
que botar para fora, botar de lado e acreditar que este vai
melhorar. Tenho certeza disso. O Itamar falou uma coisa importante: “Não é necessário todo mundo entrar na política, mas é
necessário todo mundo participar”.
Nós deixamos os ladrões tomarem conta da política, é
culpa nossa, vamos mudar essa turma, vamos pôr gente nova.
Se a gente não está contente, vamos mudar. Ainda tem um
monte dando trabalho por aí, viu? Tem um monte ainda, mas o
povo acordou, parece que o povo acordou agora. Então, vamos
participar, vamos lutar pelo nosso Brasil, vamos querer um país
melhor para os nossos filhos, nós já temos netos, já estou indo
para o terceiro neto.
Então, nós queremos um Brasil muito melhor para a nossa
descendência, e todos nós temos responsabilidade nisso. Parabéns a todos, continuem firmes nas suas lojas, nas suas missões. Contem conosco aqui na Assembleia Legislativa, tenham
certeza de que aqui os senhores têm uma trincheira onde há
vários deputados que estão lutando pelo bem, pelo melhor do
Brasil e de São Paulo.
A todos os senhores aqui, minhas sinceras continências.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE - ITAMAR BORGES - MDB - Muito obrigado ao querido deputado e amigo Coronel Telhada. Parabéns
pela mensagem. Já na sequência, vamos ouvir ele, que é o
idealizador e, há tantos anos, o realizador deste ato, que nos
honra com este momento especial, nos ajudando a conduzir
esta sessão solene. Com a palavra o nosso deputado e irmão
Aldo Demarchi.
O SR. ALDO DEMARCHI - Com a sua permissão, presidente,
queria quebrar o protocolo e não usar a tribuna, afinal, estou
sem mandato. Com a sua permissão, queria falar daqui da
Mesa. Primeiro, meu querido irmão e amigo Itamar, eu gostaria
de cumprimentá-lo e, na sua pessoa, saudar todas as autoridades aqui presentes, prefeitos e aqueles que têm cargo na vida
pública.
Na pessoa do meu grande grão-mestre João José Xavier,
sereníssimo grão-mestre da Glesp; do nosso querido irmão
Fernando Fernandes, grão-mestre do Gosp - Grande Oriente
Paulista; e do Raimundo Hermes Barbosa, que é o grão-mestre
adjunto do Grande Oriente São Paulo, quero saudar todos os

