72 – São Paulo, 129 (200)
aos cidadãos, que não contam com a prestação adequada e
eficiente de serviços públicos nas diversas delegacias de polícia
do Estado.
17 - Ofício do Movimento dos Servidores do Sistema Prisional Paulista - MOVA encaminhando relatório sobre o sistema
prisional no Estado de São Paulo, solicitando a continuidade na
implantação dos programas de valorização com reajuste salarial
conforme data base, bem como liberação de recursos do Programa da Saúde Mental do Agente de Segurança Penitenciária;
manifestam sua posição contrária à privatização do Sistema
Penitenciário Paulista; solicitam apoio em questões primordiais
para resolver as dicotomias do Sistema.
18 - Ofício subscrito pelo presidente da Câmara Municipal de Lucélia, encaminhando cópia da Moção de Apoio nº
07/2019, pela aprovação da PEC 372/2017, em tramitação no
Congresso Nacional, que transforma Agentes Penitenciários em
Policiais Penais.
19 - Ofício subscrito pelo presidente da Câmara Municipal
de Nova Granada, encaminhando cópia da Moção nº 12/2019,
pela aprovação da PEC 372/2017, em tramitação no Congresso
Nacional, que transforma Agentes Penitenciários em Policiais
Penais.
20 - Ofício subscrito pelo presidente da Câmara Municipal
de Itatiba, encaminhando cópia da Moção nº 76/2019, pela
aprovação da PEC 372/2017, em tramitação no Congresso
Nacional, que transforma Agentes Penitenciários em Policiais
Penais.
21 - Ofício subscrito pelo presidente da Câmara Municipal
de Bady Bassitt, encaminhando cópia da Moção nº 04/2019,
pela aprovação da PEC 372/2017, em tramitação no Congresso
Nacional, que transforma Agentes Penitenciários em Policiais
Penais.
22 - Ofício subscrito pelo presidente da Câmara Municipal
de Irapuru, encaminhando cópia da Moção nº 152/2019, pela
aprovação da PEC 372/2017, em tramitação no Congresso
Nacional, que transforma Agentes Penitenciários em Policiais
Penais.
23 - Ofício subscrito pelo presidente da Câmara Municipal
de Mirandópolis, encaminhando cópia da Moção nº 02/2019,
pela aprovação da PEC 372/2017, em tramitação no Congresso
Nacional, que transforma Agentes Penitenciários em Policiais
Penais.
24 - Ofício subscrito pelo presidente da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, encaminhando cópia de
Moção de Apoio, pela aprovação da PEC 372/2017, em tramitação no Congresso Nacional, que transforma Agentes Penitenciários em Policiais Penais.
25 - Ofício subscrito pelo presidente da Câmara Municipal
de Paulo de Faria, encaminhando cópia da Moção nº 02/2019,
pela aprovação da PEC 372/2017, em tramitação no Congresso
Nacional, que transforma Agentes Penitenciários em Policiais
Penais.
26 - Ofício subscrito pelo presidente da Câmara Municipal de Araraquara, encaminhando cópia do Requerimento nº
1302/2019, pela aprovação da PEC 372/2017, em tramitaçã
Policiais Penais.
27 - Ofício subscrito pelo presidente da Câmara Municipal
de Cristais Paulista, encaminhando cópia da Moção nº 30/2019,
pela aprovação da PEC 372/2017, em tramitação no Congresso
Nacional, que transforma Agentes Penitenciários em Policiais
Penais.
28 - Ofício subscrito pelo presidente da Câmara Municipal
de São Bernardo do Campo, encaminhando cópia do Requerimento nº 126/2019, pela aprovação da PEC 372/2017, em
tramitação no Congresso Nacional, que transforma Agentes
Penitenciários em Policiais Penais.
29 - Ofício subscrito pelo presidente da Câmara Municipal
de Ourinhos, encaminhando cópia da Moção nº 304/2019, pela
aprovação da PEC 372/2017, em tramitação no Congresso
Nacional, que transforma Agentes Penitenciários em Policiais
Penais, que tramita no Congresso Nacional.
30 - Ofício subscrito pelo presidente da Câmara Municipal
de Osvaldo Cruz, encaminhando cópia de Moção pela aprovação da PEC 372/2017, em tramitação no Congresso Nacional,
que transforma Agentes Penitenciários em Policiais Penais.
31 - Ofício subscrito pelo presidente da Câmara Municipal
de Jundiaí, encaminhando cópia da Moção nº 260/2019, pela
aprovação da PEC 372/2017, em tramitação no Congresso
Nacional, que transforma Agentes Penitenciários em Policiais
Penais, que tramita no Congresso Nacional.
32 - Ofício subscrito pelo presidente da Câmara Municipal
de Santo Anastácio, encaminhando cópia da Moção nº 07/2019,
pela aprovação da PEC 372/2017, em tramitação no Congresso
Nacional, que transforma Agentes Penitenciários em Policiais
Penais, que tramita no Congresso Nacional.
33 - Ofício subscrito pelo presidente da Câmara Municipal de Dracena, encaminhando cópia do Requerimento nº
539/2019, pela aprovação da PEC 372/2017, em tramitação no
Congresso Nacional, que transforma Agentes Penitenciários em
Policiais Penais, que tramita no Congresso Nacional.
34 - Ofício subscrito pelo presidente da Câmara Municipal
da Estância Turística de Tupã, encaminhando cópia da Moção de
Apoio nº 372/2019, pela aprovação da PEC 372/2017, em tramitação no Congresso Nacional, que transforma Agentes Penitenciários em Policiais Penais, que tramita no Congresso Nacional.
35 - Ofício da Frente Parlamentar do Agronegócio Paulista,
encaminhando a 'Carta São Paulo para Segurança no Campo',
assinada no dia 19/09/2019, durante o Seminário SEGURANÇA
NO CAMPO, realizado nesta Casa de Leis e solicita apoio para
que as ações definidas possam se tornar realidade, contribuindo
para o desenvolvimento do agronegócio paulista.
36 - Ofício subscrito pelo vereador Willians Soares Rodrigues, da Câmara Municipal de Juquitiba, encaminhando cópia
do Requerimento nº 144/2019, a fim de que sejam envidados
esforços para a instalação da 3ª Companhia de Polícia Militar
em Juquitiba, que atenderá os municípios de Juquitiba, São
Lourenço da Serra e lado esquerdo do bairro Potuverá (Itapecerica da Serra) - sentido São Paulo.
37 - Ofício da Secretaria da Segurança Pública - Ouvidoria
da Polícia do Estado de São Paulo, subscrito pelo Ouvidor da
Polícia, Senhor Benedito Domingos Mariano, encaminhando,
nos termos do § 3º do Artigo 2º da Lei Complementar nº
826/1997, o Relatório Semestral de Prestação de Contas da
Ouvidoria da Polícia do Estado de São Paulo - 1º semestre de
2019.

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO
PARLAMENTAR
COMUNICADO
COMUNICO às Senhoras Deputadas e aos Senhores Deputados abaixo relacionados, membros deste Conselho, a realização de uma Reunião Ordinária dia 23/10/2019, quarta-feira, às
15:00 horas, no Auditório Teotônio Vilela, com a finalidade de:
1. Deliberar sobre o recebimento das seguintes denúncias
e representações:
1.1. Processo RGL 7096/2019 - denúncia de autoria do
Deputado Gil Diniz contra a Deputada Érica Malunguinho, por
quebra de decoro parlamentar;
1.2. Processo RGL 7581/2019 - denúncia de autoria do
Deputado Gil Diniz contra a Deputada Isa Penna, por quebra de
decoro parlamentar;
1.3. Processo RGL 7582/2019 - denúncia de autoria do
Deputado Douglas Garcia e outros contra a Deputada Isa
Penna, por quebra de decoro parlamentar
2. Deliberar sobre a pauta anexa e tratar de outros assuntos de interesse do Conselho.
Membros Efetivos
Membros Substitutos
Major Mecca
PSL
Tenente Coimbra
Emidio de Souza
PT
Paulo Fiorilo

Diário Oficial Poder Legislativo
Ed Thomas
PSB
Caio França
Maria Lúcia Amary
PSDB
Mauro Bragato
Wellington Moura
REPUBLICANOS
Sebastião Santos
Delegado Olim
PP
Professor Kenny
Carlos Giannazi
PSOL
Erica Malunguinho
Alex de Madureira
PSD
Marta Costa
Campos Machado
PTB
Roque Barbiere
Corregedor Parlamentar
Corregedor Substituto
Estevam Galvão
DEM
-------Sala das Comissões, em 21/10/2019
Deputada Maria Lúcia Amary
Presidente
3ª Reunião Ordinária
1 - Processo 4733/2019 - CONSELHO DE ÉTICA E DECORO
PARLAMENTAR - Denúncia de autoria do Deputado Teonílio
Barba contra o Deputado Arthur Moledo do Val, por quebra de
decoro parlamentar. - Deputado Delegado Olim - pela improcedência da denúncia e pelo consequente arquivamento do
processo . Voto em Separado do Deputado Campos Machado
pela aplicação da medida de censura escrita, nos termos do
artigo 7º, II, combinado com o artigo 9º, §2º, ambos do Código
de Ética e Decoro Parlamentar. - C.M., E.d.S., M.M.
2 - Processo 6286/2019 - CONSELHO DE ÉTICA E DECORO
PARLAMENTAR - Denúncia de autoria do Deputado Teonílio
Barba, contra o Depurado Frederico D'Ávila, por quebra de
decoro parlamentar. - Deputado Major Mecca - pela improcedência da denúncia e consequente arquivamento do processo

COMISSÃO DE TRANSPORTES E
COMUNICAÇÕES
COMUNICADO
COMUNICO às Senhoras Deputadas e aos Senhores Deputados abaixo relacionados, membros deste Órgão Técnico, a
realização de uma Reunião Ordinária dia 23/10/2019, quarta-feira, às 15:00 horas, no Plenário Tiradentes, com a finalidade
de deliberar sobre a pauta anexa e tratar de outros assuntos de
interesse da Comissão.
Membros Efetivos
Membros Substitutos
Rodrigo Gambale
PSL
Coronel Nishikawa
Tenente Coimbra
PSL
Delegado Bruno Lima
José Américo
PT
Beth Sahão
Teonilio Barba
PT
Luiz Fernando T. Ferreira
Vinícius Camarinha
PSB
Roberto Engler
Analice Fernandes
PSDB
Marcos Zerbini
Cezar
PSDB
Mauro Bragato
Rogério Nogueira
DEM
Estevam Galvão
Ricardo Madalena
PL
André do Prado
Jorge Wilson Xerife do Consumidor REPUBLICANOS Wellington Moura
Léo Oliveira
MDB
Itamar Borges
Roberto Morais
CIDADANIA
Fernando Cury
Campos Machado
PTB
Roque Barbiere
Sala das Comissões, em 18/10/2019.
Deputado Ricardo Madalena
Presidente
13ª Reunião Ordinária
1 - Projeto de lei 1122/2009 - Deputada Célia Leão - Proíbe
o tráfego de veículo de carga de cana-de-açúcar, mais conhecido como treminhão, no período noturno, das 19h00 às 06h00,
nas rodovias do Estado de São Paulo. - Deputado Vinícius
Camarinha - contrário - J.W.X.d.C., L.O., R.G.
2 - Projeto de lei 311/2019 - Deputado Douglas Garcia
- Altera a redação do artigo 25 da Lei nº 13.296, de 23 de
dezembro de 2008, que dispõe sobre as consequências do
inadimplemento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores - IPVA, inserindo dispositivo complementar. Deputado Vinícius Camarinha - favorável - J.W.X.d.C., R.M.,
C.N., J.A., A.F., T.C.
3 - Projeto de lei 366/2019 - Deputado Sebastião Santos Isenta de ICMS e IPVA veículos automotores de uso exclusivo
dos Centros de Formação de Condutores do Estado. - Deputado
Vinícius Camarinha - favorável
4 - Projeto de lei 425/2019 - Deputado Thiago Auricchio Altera a Lei nº 15.179, de 23 de outubro de 2013, para ampliar
o número de assentos gratuitos disponíveis às pessoas idosas
maiores de 60 anos no serviço intermunicipal de transporte
coletivo. - Deputado Tenente Coimbra - favorável
PAUTA PARA DELIBERAÇÃO CONCLUSIVA
5 - Projeto de lei 273/2019 - Deputado Mauro Bragato (CONCLUSIVA) Denomina "Velez Navarro da Silva" o viaduto
localizado no km 510,300 da Rodovia Prefeito Homero Severo
Lins - SP 284, em Rancharia. - Deputado Rogério Nogueira favorável conclusivamente, na forma do substitutivo proposto
pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação.
6 - Projeto de lei 282/2019 - Deputado Mauro Bragato
- (CONCLUSIVA) Denomina "Salvador Dinallo (Cesarim)" o
Dispositivo em Desnível - Posto Mônaco, localizado no km
466 da Rodovia Assis Chateaubriand - SP 425, no trecho entre
Presidente Prudente e a divisa do Estado do Paraná. - Deputado
Rogério Nogueira - favorável conclusivamente, na forma do
substitutivo proposto pela Comissão de Constituição, Justiça e
Redação
7 - Projeto de lei 403/2019 - Deputado Ricardo Madalena (CONCLUSIVA) Denomina "Júlio José de Andrade" o dispositivo
de acesso localizado no km 291,900 da Rodovia Engenheiro
João Baptista Cabral Renno - SP 225, em Espírito Santo do
Turvo. - Deputado Campos Machado - favorável conclusivamente, na forma do substitutivo proposto pela Comissão de
Constituição, Justiça e Redação
8 - Projeto de lei 404/2019 - Deputado Ricardo Madalena
- (CONCLUSIVA) Denomina "Antonio Lescova" o dispositivo de
acesso localizado no km 284,100 da Rodovia Engenheiro João
Baptista Cabral Renno - SP 225, em Espírito Santo do Turvo. Deputado Campos Machado - favorável conclusivamente, na
forma do substitutivo proposto pela Comissão de Constituição,
Justiça e Redação
9 - Moção 157/2019 - Deputado Rafa Zimbaldi - (CONCLUSIVA) Aplaude a Empresa Paulista de Televisão - EPTV pelos
seus 40 anos de história e por toda sua magnitude, que é digna
de todo o reconhecimento e admiração por esta Egrégia Casa
Legislativa. - Deputado Vinícius Camarinha - favorável conclusivamente
Para deliberação:
Item 10 - Requerimento n. 23/2019, de autoria da Deputada Valéria Bolsonaro. Requer que o representante da ARTESP
seja convidado a prestar esclarecimentos sobre a instalação de
praças de pedágio no Km 182,55 da Rodovia Hermínio Petrin
(SP-308), em Piracicaba, próximas ao acesso aos bairros de Santana e Santa Olímpia (Vistas: Léo Oliveira, Coronel Nishikawa,
Analice Fernandes).
Para ciência:
Item 01 - Ofício GS/STM, da Secretaria de Estado de Transportes Metropolitanos. Encaminha respostas ao requerimento
n. 18/2019, de autoria do Deputado Castelo Branco, sobre o
cronograma de execução das obras para a promoção da acessibilidade nas estações da CPTM, sobretudo na estação Lapa, da
linha 8 ¿ Diamante.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
COMUNICADO
COMUNICO às Senhoras Deputadas, aos Senhores Deputados, à sociedade civil, aos núcleos e às instituições culturais
com atuação no Estado de São Paulo que, no período das
12h do dia 22/10/2019 até às 20h do dia 22/11/2019 (horário
oficial de Brasília), ficará aberto o prazo para as indicações
das personalidades físicas ou jurídicas que se destacaram na
sociedade em razão de sua contribuição com a música dita
caipira de raiz e qualquer outra forma de arte genuinamente
popular que a complemente, no Estado de São Paulo, para a 4ª

Edição do “Prêmio Inezita Barroso”, instituído pela Resolução
nº 910/2016, regulamentada pelo Ato da Mesa nº 42/2016.
As indicações deverão ser por escrito e protocolizadas
junto à Secretaria da Comissão de Educação e Cultura, localizada na sala 1060, 1º andar da Assembleia Legislativa do Estado
de São Paulo (Palácio 9 de Julho), com endereço na Av. Pedro
Álvares Cabral, 201 – Ibirapuera – São Paulo/SP – CEP 04097900, nos dias úteis, das 12h às 20h, ou, ainda, pela internet, no
e-mail cec@al.sp.gov.br acompanhadas de um breve histórico
(máximo 3 laudas) de cada indicado.
O prêmio, consistente na entrega de uma estatueta confeccionada em metal de cor ouro velho, com base retangular
sobre a qual ergue-se um busto esculpido representando a
Patronesse, Sra. Inezita Barroso, acompanhada de um diploma,
será concedido pelo Presidente da Assembleia Legislativa,
mediante proposta da Comissão de Educação e Cultura, que
definirá, no máximo, 10 (dez) indicados a serem contemplados
em cada edição.
A entrega do prêmio está prevista para ocorrer em cerimônia solene, expressamente convocada para esse fim, no dia 06
de março de 2020, às 10h, no Plenário “Juscelino Kubitschek”
da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.
Deputada Professora Bebel
Presidenta da Comissão de Educação e Cultura

ATAS
COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E
PLANEJAMENTO
ATA DA DÉCIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO, DA
PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA.
Aos vinte e cinco dias do mês de setembro de dois mil e
dezenove, às catorze horas e zero minutos, no Plenário Tiradentes da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, realizou-se a Décima Reunião Ordinária da Comissão de Finanças,
Orçamento e Planejamento, da Primeira Sessão Legislativa da
Décima Nona Legislatura, sob presidência do Deputado Wellington Moura. Presentes a Senhora Deputada Carla Morando e
os Senhores Deputados Castello Branco, Paulo Fiorilo, Roberto
Engler, Estevam Galvão, Wellington Moura, Ricardo Mellão,
Marcio da Farmácia, Delegado Olim, Alex de Madureira (membros efetivos) e o Senhor Deputado Gilmaci Santos (membro
substituto). Ausente, por motivo justificado, o Senhor Deputado
Dirceu Dalben. Havendo número regimental, o Senhor Presidente declarou aberta a reunião, convocada com a finalidade de
ouvir o Secretário de Estado da Fazenda e Planejamento, Doutor
Henrique Meirelles, para demonstrar o cumprimento das Metas
Fiscais dos 2° e 3º quadrimestres de 2018, assim como do 1º
quadrimestre de 2019, conforme previsto no Parágrafo 4° do
Artigo 9° da Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000.
Dispensada da leitura, a ata da reunião anterior foi aprovada.
Presentes, ainda, durante os trabalhos, as Deputadas Mônica
da Bancada Ativista e Professora Bebel e os Deputados Mauro
Bragato, Roberto Morais e Enio Tatto. Integrando a equipe que
acompanhou o Senhor Secretário, presentes o Secretário Adjunto da Pasta, Doutor Milton Santos e o Subsecretário de Planejamento e Orçamento, Doutor Roberto Yamasaki. Utilizando-se
de slides, o Senhor Secretário procedeu à apresentação durante
45 minutos. Após, fizeram uso da palavra os Deputados Alex de
Madureira, Delegado Olim, Paulo Fiorilo, Ricardo Mellão e Castello Branco, cujas dúvidas foram dirimidas pelo Senhor Secretário. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por
encerrada a reunião, que foi gravada pelo Serviço de Audiofonia
e cuja transcrição fará parte integrante desta ata que eu, Sonia
Maria Oliveira, Assessora Técnica, lavrei e assino após sua Excelência. Aprovada em reunião de 10/09/19.
Deputado Wellington Moura
Presidente
Sonia Maria Oliveira
Secretária

Debates
13 DE SETEMBRO DE 2019
32ª SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM
AOS PAULISTAS QUE MANTÊM VIVOS OS
IDEAIS DA REVOLUÇÃO DE 09 DE JULHO
DE 1932
Presidência: GIL DINIZ
RESUMO
1 - GIL DINIZ
Assume a Presidência e abre a sessão.
2 - JOSÉ JANTÁLIA
Mestre de cerimônias, anuncia a composição da Mesa e
demais autoridades presentes.
3 - PRESIDENTE GIL DINIZ
Informa que a Presidência convocara a presente sessão
solene, em "Homenagem aos Paulistas que Mantêm Vivos os
Ideais da Revolução de 09 de Julho de 1932", por solicitação
deste deputado, na direção dos trabalhos. Convida o público a
entoar, de pé, o "Hino Nacional Brasileiro".
4 - MAJOR MECCA
Deputado estadual, declara-se honrado por participar desta
solenidade. Discorre sobre sua atuação, nesta Casa, em prol das
forças policiais paulistas, cujo trabalho enaltece. Afirma que a
nova política é aquela que defende os interesses da população.
Presta homenagem à policial militar Tais Valéria Fanasca Melloni, morta em serviço.
5 - TENENTE NASCIMENTO
Deputado estadual, elogia o deputado Gil Diniz por propor
a realização desta homenagem. Agradece à comandante-geral
Elza Paulina Souza, por permitir que a policial militar Tais
Valéria Fanasca Melloni fosse sepultada no jazigo da Guarda
Civil Metropolitana. Discorre sobre a importante participação
feminina na Revolução de 1932. Lê o poema "Nossa Bandeira",
de Guilherme de Almeida.
6 - ADALBERTO FREITAS
Deputado estadual, fala sobre a relevância da Revolução
de 1932 para o fortalecimento da democracia brasileira. Considera fundamental manter viva a lembrança dos heróis do
período.
7 - ELZA PAULINA SOUZA
Comandante-geral da Guarda Civil Metropolitana de São
Paulo, agradece aos parlamentares pelo apoio à corporação.
Declara-se honrada por fazer parte da Guarda Civil Metropolitana. Pede a todos que sempre honrem aqueles que se sacrificam
pelo estado de São Paulo. Presta homenagem à sargento Tais
Valéria Fanasca Melloni.
8 - CARLOS ALBERTO MACIEL ROMAGNOLI
Presidente da Sociedade Veteranos de 32, expressa sua
alegria por participar de uma solenidade que perpetua a memória dos heróis da Revolução de 1932. Tece elogios aos seus
predecessores na Sociedade Veteranos de 32. Enaltece a atitude
da comandante-geral da Guarda Civil Metropolitana, Elza Paulina Souza, ao propor que a policial militar Tais Valéria Fanasca
Melloni fosse sepultada no jazigo da corporação.
9 - LUIZ FERNANDO DE SOUZA MARCONDES
Presidente estratégico dos Núcleos MMDC, declara que
esta sessão promove a preservação da história do estado de São
Paulo, a qual, avalia, não é bem conhecida pela população. Exal-

terça-feira, 22 de outubro de 2019
ta os méritos dos homenageados desta noite. Considera que o
Brasil vive um momento de resgate do espírito cívico e patriótico.
10 - RODRIGO GUTENBERG
Professor, presidente do Conselho Fiscal da Sociedade
Veteranos de 32, destaca a presença de representantes de
diversos setores da sociedade nesta sessão. Diz que a Revolução de 1932 também reuniu pessoas muito diferentes entre si
na luta pelos mesmos princípios. Tece considerações sobre a
importância da recuperação do civismo e do conhecimento da
história do País.
11 - GIL DINIZ
Manifesta sua alegria por presidir esta sessão solene. Menciona diversas pessoas que serão homenageadas com a Medalha "São Paulo é o Direito e a Força", criada durante a Revolução de 1932. Informa que foi soldado temporário da Polícia
Militar. Diz que a corporação é uma escola de cidadania. Alude
à morte, em serviço, da sargento Tais Valéria Fanasca Melloni.
Enaltece a participação da Guarda Civil Metropolitana de São
Paulo no desfile do 7 de Setembro. Declara ser um paulista de
coração. Enfatiza o apoio de seu mandato às forças policiais do
estado de São Paulo. Anuncia a exibição de um vídeo a respeito
da Revolução Constitucionalista de 1932. Presta homenagem
a diversas autoridades civis e militares, entregando-lhes a
Medalha "São Paulo é o Direito e a Força", com histórico lido
pelo mestre de cerimônias José Jantália. Agradece a todos pela
presença. Faz breve histórico de sua trajetória biográfica e profissional. Enaltece todos os integrantes das forças policiais de
São Paulo. Faz agradecimentos gerais. Encerra a sessão.
***
- Assume a Presidência e abre a sessão o Sr. Gil Diniz.
***
O SR. MESTRE DE CERIMÔNIAS - JOSÉ JANTÁLIA - Boa
noite e sejam bem-vindos à nossa Assembleia Legislativa do
Estado de São Paulo, Palácio 9 de Julho, pois neste momento
vamos dar início à sessão solene com a finalidade básica de
homenagear os paulistas que mantêm vivos os ideais da Revolução Constitucionalista de 1932, 9 de julho de 1932.
Comunicamos aos presentes que esta sessão solene está
sendo transmitida ao vivo pela TV Alesp e será retransmitida,
em uma reprise, uma reapresentação, pela emissora no sábado,
dia 14 de setembro, às 21 horas, pela Net canal 7, pela TV Vivo,
canal 9, e pela TV digital, canal 61.2.
Informamos também que, ao final desta solenidade, no
Salão dos Espelhos, onde foi servido o coquetel, serão entregues os respectivos certificados, além das medalhas, que serão
entregues no ato, aqui em frente à Mesa diretora da Assembleia.
Convidamos para compor a Mesa inicialmente o deputado
estadual Gil Diniz. (Palmas.) Deputado estadual Major Mecca.
(Palmas.) Deputado estadual Tenente Nascimento. (Palmas.)
Deputado estadual Adalberto Freitas. (Palmas.) Inspetora superintendente Elza Paulina Souza, comandante-geral da Guarda
Civil Metropolitana de São Paulo. (Palmas.) Dr. Carlos Alberto
Maciel Romagnoli, presidente da Sociedade Veteranos de 32.
(Palmas.) Dr. Luiz Fernando de Souza Marcondes, presidente
estratégico dos núcleos MMDC. (Palmas.) Prof. Rodrigo Gutenberg, presidente do Conselho Fiscal da Sociedade Veteranos de
32. (Palmas.)
E efetivamente, para a abertura solene deste evento, a
palavra do nobre deputado estadual Gil Diniz.
O SR. PRESIDENTE - GIL DINIZ - PSL - Senhoras e senhores,
meu boa noite a todos. Gostaria de saudar a Mesa, o Major
Mecca, nosso deputado estadual - major é apelido, o tenente-coronel Mecca -; deputado Adalberto Freitas, meu boa-noite;
Tenente Nascimento, nosso deputado estadual também, muito
nos honra com sua presença. Meu boa-noite à inspetora Elza
Paulina Souza, meu muito obrigado pela presença. Sr. Carlos
Alberto Maciel Romagnoli, presidente da Sociedade Veteranos
de 32; Prof. Rodrigo Gutenberg, amigo querido - é graças a ele
a nossa sessão solene. Meu muito boa-noite ao Sr. Luiz Fernando de Souza Marcondes. Deixem que eu dê também esse meu
boa-noite à autoridade lá de casa, minha esposa Alessandra,
que está aqui presente, para começar esta sessão solene.
Senhoras e senhores, sob a proteção de Deus, iniciamos
nossos trabalhos. Nos termos regimentais, esta Presidência
dispensa a leitura da Ata da sessão anterior.
Senhoras deputadas, senhores deputados, minhas senhoras
e meus senhores, esta sessão solene foi convocada pelo presidente desta Casa, deputado estadual Cauê Macris, atendendo
a solicitação deste deputado, com a finalidade de homenagear
os paulistas que mantêm vivos os ideais da Revolução de 9 de
julho de 1932.
Convido todos os presentes para, em posição de respeito,
entoarmos o Hino Nacional Brasileiro, letra de Francisco Manoel
da Silva e música de Joaquim Osório Duque Estrada. Nesta
ocasião, interpretado pela Banda da Polícia Militar do Estado de
São Paulo, regida pelo maestro subtenente Eliseu.
***
- É entoado o Hino Nacional Brasileiro.
***
O SR. PRESIDENTE - GIL DINIZ - PSL - Agradecemos à
Banda da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Muito obrigado, senhores, sejam muito bem-vindos. Gostaria de citar as
presentes autoridades aqui nesta noite: Tenente Eldo Bastos,
representando o general de Exército Marcos Antonio Amaro dos
Santos, comandante Militar do Sudeste; Rafael Pitanga Guedes,
representando o defensor público-geral Davi Depiné; Eduardo
Anastasi, superintendente estadual da Fundação Nacional de
Saúde; Carlos Kendi Fukuhara, vice-presidente da Sociedade
Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social; Luiz Flaviano Furtado, diretor presidente da Associação de Assistência
ao Deficiente Intelectual - Lares; Waldir Comenale, do Conselho
Fiscal da Federação Paulista de Futebol; Dr. Arles Gonçalves
Junior, presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB
São Paulo, gestão 2010 a 2018.
Pelo script aqui do Cerimonial estão colocando para eu dar
uma breve palavra, mas eu gostaria de começar até quebrando
o protocolo e convidar o meu amigo Major Mecca a fazer umas
breves palavras em homenagem aos nossos policiais, nossos
guardas civis e aos nossos amigos que são condecorados nesse
dia de hoje. Se o senhor puder fazer essa saudação da tribuna,
fique à vontade, por gentileza.
O SR. MAJOR MECCA - PSL - Uma boa noite, senhoras,
senhores, todos aqui presentes, os integrantes da Mesa. É uma
honra muito grande recebê-los aqui na nossa Casa, onde, na
verdade, é desse espaço aqui que nós defendemos os cidadãos
de bem e defendemos os integrantes das forças policiais de
São Paulo.
É aqui desse espaço que a gente procura fazer justiça, que
a gente procura trazer a verdade do que acontece nas ruas.
Recebê-los aqui nesse espaço é uma satisfação, uma honra
muito grande, principalmente nesse momento do nosso País
onde nós atravessamos por uma etapa onde todos, todos nós
depositamos uma confiança muito grande na nova política.
Muitas vezes em embates aqui neste plenário perguntam-se: “Mas o que é a nova política?” E nós sempre falamos a
mesma coisa: a nova política são homens e mulheres eleitos
que vêm aqui pra trabalhar pelas pessoas e não trabalhar em
benefício próprio.
E nós aqui desenvolvemos um trabalho para procurar
sempre reconhecer as senhoras e os senhores que aqui estão,
os integrantes das forças policiais, das Forças Armadas, os
seus familiares, esses homens e mulheres que dedicam a sua
vida para defender o próximo, muitas vezes com o sacrifício da
própria vida.
Como nós estivemos recentemente no velório, no enterro,
da sargento Taís, lá no CPAM-9, que defendendo a sociedade,
uma mulher de 42 anos, uma guerreira, um exemplo do que
é a mulher brasileira, com duas filhas, trabalhando na hora

