quinta-feira, 12 de setembro de 2019
Balas - que, por ora, toma conhecimento da documentação e
das informações contidas no Processo RGL nº 7507, de 2015, as
quais satisfazem as exigências formais contidas no artigo 3º da
Lei 4.595/1985, e recomenda o arquivamento dos autos. Antes,
no entanto, propõe o envio de ofício ao Tribunal de Contas do
Estado, solicitando que remeta a esta Comissão cópia de suas
decisões, caso as contas do Hospital das Clínicas da Faculdade
de Medicina da USP - HCFMUSP relativas aos exercícios de
2013 e 2014 sejam rejeitadas ou aprovadas com ressalvas,
a fim de que o colegiado promova o desarquivamento deste
processo, promova a juntada e à avaliação dos documentos
recebidos e adote as devidas providências.
12 - Processo 7508/2015 - HCFMUSP - Proposta orçamentária relativas aos exercícios de 2002 a 2016, em atendimento
ao artigo 5º da Lei 4595/1985, pelo Hospital das Clínicas da
Faculdade de Medicina da USP (HCFMUSP). - Deputado Jorge
Caruso - que, tendo-se em vista que tal documentação chegou
a esta Comissão apenas em outubro/2015, toma conhecimento das mencionadas propostas orçamentárias, referente aos
exercícios de 2002 a 2015 (enviadas intempestivamente) e de
2016, devendo esta Comissão dar ciência desta manifestação
ao HCFMUSP. Por fim, propõe o arquivamento deste Processo
RGL n° 7508, de 2015.
13 - Processo 7976/2015 - FAPESP - Proposta orçamentária
relativa ao exercício de 2016, em atendimento ao artigo 5º da
Lei 4595/1985, pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado
de São Paulo - FAPESP - Deputado Jorge Caruso - que toma
conhecimento da documentação apresentada pela FAPESP,
relativa ao exercício de 2016, devendo esta Comissão dar-lhe
ciência desta manifestação, propondo o arquivamento deste
Processo RGL n° 7976, de 2015.
14 - Processo 2318/2016 - EMPRESA METROPOLITANA DE
ÁGUAS E ENERGIA S.A. - Relatório da Administração e demais
documentações relativas ao exercício de 2015, em atendimento
ao artigo 3º da Lei 4595/1985, pela EMAE - Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A. - Deputado Jorge Caruso
- que, por ora, toma conhecimento da documentação e das
informações contidas no Processo RGL n° 2318, de 2016, as
quais satisfazem as exigências formais contidas no artigo 3°
da Lei n° 4595/1985. E, antes de propor o arquivamento dos
autos, solicita o envio de ofício ao Tribunal de Contas do Estado,
requerendo que seja remetida a esta Comissão cópia de suas
decisões, caso as contas da EMAE, relativas ao exercício de
2015, sejam rejeitadas ou aprovadas com ressalvas, a fim de
que o colegiado promova o desarquivamento deste Processo,
proceda à juntada e à avaliação dos documentos recebidos, e
adote as devidas providências.
15 - Processo 2878/2016 - EMPRESA PAULISTA DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO S.A. - Relatório da Administração e
demais documentação relativa ao exercício de 2015, em atendimento ao artigo 3º da Lei 4595/1985, pela EMPLASA-Empresa
Paulista de Planejamento Metropolitano S.A. - Deputado Jorge
Caruso - que, por ora, toma conhecimento da documentação e
das informações contidas no Processo RGL nº 2878, de 2016, as
quais satisfazem as exigências formais contidas no artigo 3º da
Lei nº 4.595, de 1985, e recomenda o arquivamento do processo. Antes, porém, propõe o envio de ofício ao Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo, solicitando que sejam remetidas a esta
Comissão cópia de suas decisões, tão logo sejam proferidas,
no âmbito do Processo n.º 3618/026/15, caso as contas da
EMPLASA sejam rejeitadas ou aprovadas com ressalvas, a fim
de que este Colegiado promova o desarquivamento deste processo, junte a ele os documentos recebidos, os avalie e tome as
devidas providências.
16 - Processo 4709/2016 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO- FDE - Proposta orçamentária relativa
aos exercícios de 2016 e 2017, em atendimento ao artigo 5º
da Lei 4595/1985, pela Fundação para o Desenvolvimento
da Educação - FDE. - Deputado Wellington Moura - que toma
conhecimento das propostas orçamentárias da FDE - Fundação
para o Desenvolvimento da Educação, relativas aos exercícios
de 2016 e 2017 e propõe o arquivamento do Processo RGL n.°
4709, de 2016.
Para deliberação:
Item 17 - Requerimento do Senhor Deputado Paulo Fiorilo
- Requer, nos termos do artigo 13, parágrafo 1º, item 3 da Constituição do Estado de São Paulo, combinado com o artigo 31,
inciso V do Regimento Interno, o CONVITE ao Diretor-Presidente
da DERSA, Senhor Milton Roberto Persoli, para prestar à Comissão informações detalhadas sobre a situação da empresa, no
que compete à regularidade, eficiência e eficácia da mesma no
cumprimento de seus objetivos institucionais.
Item 18 - Requerimento do Senhor Deputado Paulo Fiorilo - Requer, nos termos regimentais, o CONVITE à Senhora
Karisa Maia Ribeiro, especialista e gestora em transportes do
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento , para prestar
informações a esta Comissão, a partir do trabalho desenvolvido pelo BID, sobre a situação do trecho Norte do Rodoanel,
obra em andamento no estado de São Paulo que já consumiu
R$ 10,03 bilhões. As obras contam com recursos do Banco
Interamericano de Desenvolvimento, da União e do governo do
estado de São Paulo.
Item 19 - Requerimento do Senhor Deputado Rodrigo
Moraes - Requer, nos termos do item 11, do parágrafo 1º, do
artigo 13 da Constituição do Estado de São Paulo, combinado
com o artigo 31, inciso VII, do Regimento Interno, o convite ao
Senhor Christian Gebara, Presidente da operadora Vivo, para
prestar informações a esta Comissão, no que se refere à qualidade da prestação de serviços, especialmente no município de
Ilha Comprida, conforme noticiado amplamente na imprensa.
Item 20 - Requerimento do Senhor Deputado Emídio de
Souza - Requer, nos termos do item 3, do parágrafo 1º, do
artigo 13 da Constituição do Estado, a convocação do Senhor
Vahan Agopyan, Reitor da Universidade de São Paulo, com o
objetivo de prestar à Comissão informações sobre o Hospital Universitário da USP, em especial sobre a destinação dos
recursos adicionais liberados por esta Assembleia Legislativa
no exercício de 2018 e no presente exercício de 2019, além
do programa da reitoria para contratação de pessoal e efetiva
reabertura plena do HU ao público.

Debates
6 DE SETEMBRO DE 2019
98ª SESSÃO ORDINÁRIA
Presidência: CORONEL TELHADA
e TENENTE NASCIMENTO
Secretaria: TENENTE NASCIMENTO

RESUMO
PEQUENO EXPEDIENTE
1 - CORONEL TELHADA
Assume a Presidência e abre a sessão. Convoca, em nome
da Presidência efetiva, os Srs. Deputados para sessões
solenes a serem realizadas: dia 14/10, às 10 horas, para
prestar "Homenagem ao Dia do Professor", a pedido da
deputada Professora Bebel Lula; dia 14/10, às 20 horas,
para um "Alerta sobre a importância de se construir
caminhos para o avanço da Primeira Infância", por
solicitação da deputada Marina Helou; e dia 18/10, às
10 horas, para "Homenagem a AACD - Associação de
Assistência à Criança Deficiente", a pedido do deputado
Adalberto Freitas.
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2 - JANAINA PASCHOAL
Informa que a lei que garante a escolha da via de parto
pelas mulheres já está em vigor. Diz ser este um direito
garantido para as mulheres. Esclarece que as mulheres
grávidas, que queiram exercer este direito, devem procurar
o serviço de Saúde durante o pré-natal. Discorre sobre o
projeto de lei, enviado pelo governo estadual, para que
esta Casa autorize empréstimos para que o Executivo
possa construir um grande piscinão no ABC para evitar
as enchentes e também para a realização de obras
nas margens do Rio Tietê, além da limpeza do mesmo.
Destaca que recebeu a visita de técnicos do Governo para
esclarecer dúvidas referentes a estas obras. Diz ter sido
convidada para visitar as obras semelhantes já realizadas,
para que possa entender o que será feito. Convida todos os
deputados interessados em acompanhá-la nesta visita para
poderem debater o projeto da melhor forma.
3 - TENENTE NASCIMENTO
Assume a Presidência.
4 - CORONEL TELHADA
Saúda as cidades aniversariantes no dia de hoje. Informa
que participará, amanhã, do desfile comemorativo do Dia
da Independência, no Anhembi às 9 horas. Convida todos a
participarem. Menciona sua participação, também amanhã,
com o governador João Doria, da inauguração das obras do
Museu do Ipiranga. Destaca o forte trabalho de restauração
do museu que está sendo realizado pelo Governo do
Estado. Exibe vídeo de ocorrência com a apreensão de
11 toneladas de maconha. Parabeniza o 2º Batalhão da
Polícia Rodoviária, na região de Presidente Prudente, pela
ocorrência. Cita a prisão do criminoso responsável pelo
assassinato de policial em abril de 2016. Afirma que esta
prisão deveria ter sido divulgada pela imprensa.
5 - GIL DINIZ
Informa que ontem, em visita à esta Casa, o governador
João Doria afirmou que será dado aumento para os
efetivos policiais, mas que para os policiais da reserva, o
mesmo ainda está sendo estudado. Preocupa-se com os
policiais da reserva, que dedicaram toda sua vida à Polícia
Militar. Lembra seu acidente, enquanto policial temporário,
que acabou afastando-o do serviço. Pede sensibilidade com
esta categoria. Presta condolências à família da sargento
Tais, atropelada e morta por um criminoso, que já havia
sido 11 vezes preso. Diz que a mesma estava trabalhando
em seu dia de folga. Lembra a presença da sargento nesta
Casa em evento do deputado Major Mecca.
6 - CORONEL NISHIKAWA
Informa que realizará uma sessão solene hoje à noite para
homenagear o Centro Universitário São Camilo. Lamenta a
morte da sargento Tais, que além de policial, se dedicava
também aos vizinhos. Critica a diferença entre os policiais
da ativa e da reserva, que não possuem vários benefícios.
Menciona projeto de lei, de sua autoria, para que os
inativos pudessem ser aproveitados de outra forma. Afirma
que ser policial é ter um dom. Cita curso de atendimento
de primeiros socorros, realizado pela Faculdade de
Medicina São Camilo.
7 - CORONEL TELHADA
Assume a Presidência.
8 - TENENTE NASCIMENTO
Presta homenagem às mulheres da Polícia Militar, que se
igualam ao quadro masculino. Exibe vídeo em homenagem
a sargento Tais, morta por criminoso e que deixou duas
filhas órfãs. Agradece a família da sargento Tais, que
sempre combateu os criminosos com energia. Afirma que
estão atentos para que o bem vença o mal. Pede que o
governador João Doria avalie as necessidades das tropas e
daqueles que deram suas vidas pelo povo paulista.
9 - JANAINA PASCHOAL
Discorre sobre uma Unidade Experimental, na qual estão
reclusos cinco adolescentes com problemas mentais.
Relata que os mesmos, após terem cometidos crimes e
cumprido medidas socioeducativas, foram identificados
com problemas mentais e interditados civilmente. Lembra
que não existem manicômios para adolescentes e portanto
foram internados nesta unidade experimental. Informa que
existem em São Paulo apenas cinco jovens nesta situação,
ocupando uma unidade que comporta cerca de 40 pessoas.
Propõe uma reunião técnica com o governador, para que
seja encontrado um caminho jurídico para transferir estes
cinco adolescentes e utilizar a unidade para desintoxicação
de adultos presos ou adolescentes internados com
problemas de drogas. Pede ao governador João Doria esta
oportunidade de dialogar sobre o tema.
10 - GIL DINIZ
Solicita o levantamento da sessão, por acordo de
lideranças.
11 - PRESIDENTE CORONEL TELHADA
Anota o pedido.
12 - GIL DINIZ
Para comunicação, informa que estará presente amanhã,
no desfile do Dia da Independência no Anhembi. Lembra
que hoje fez um ano do atentado ao então candidato Jair
Bolsonaro, em Juiz de Fora. Questiona quem mandou matar
Jair Bolsonaro. Agradece os médicos da Santa Casa de
Juiz de Fora e do Hospital Albert Einstein, que trataram do
presidente. Diz esperar que Adélio Bispo cumpra um longo
tempo de prisão.
13 - PRESIDENTE CORONEL TELHADA
Convida todos para o desfile do Dia da Independência
amanhã. Defere o pedido de levantamento da sessão do
deputado Giz Diniz. Convoca os Srs. Deputados para a
sessão ordinária de segunda-feira, à hora regimental, sem
Ordem do Dia. Lembra a realização de sessão solene, hoje
às 20 horas, para a "Homenagem à Reitoria do Centro
Universitário São Camilo". 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 Tenente Nascimento para a leitura da resenha
do expediente.
O SR. TENENTE NASIMENTO - PSL - Requerimento da deputada Damaris Moura. “Requeiro nos termos do Art. 165, inciso
VIII, do Regimento Interno, que se registre nos anais desta Casa
um voto de congratulações com a população de Ilhabela pelo
aniversário do município, a ser comemorado no dia 3 de setembro.” Está lida a resenha.
O SR. PRESIDENTE - CORONEL TELHADA - PP - Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou dar ciência à Casa de três documentos.
Sras. Deputadas e Srs. Deputados, esta Presidência, atendendo solicitação da nobre deputada Professora Bebel, convoca
V. Exas., nos termos do Art. 18, inciso I, letra “r”, do Regimento
Interno, para uma sessão solene a realizar-se no dia 14 de outubro de 2019, às 10 horas, com a finalidade de comemorar o Dia
do Professor. Lido.
Sras. Deputadas e Srs. Deputados, esta Presidência, atendendo solicitação da nobre deputada Marina Helou, convoca
V. Exas., nos termos do Art. 18, inciso I, letra “r”, do Regimento
Interno, para uma sessão solene a realizar-se no dia 14 de
outubro de 2019, às 20 horas, com a finalidade de alertar sobre
a importância de se construir caminhos para o avanço da primeira infância. Lido.

Sras. Deputadas e Srs. Deputados, esta Presidência, atendendo solicitação do nobre deputado Adalberto Freitas, convoca
V. Exas., nos termos do Art. 18, inciso I, letra “r”, do Regimento
Interno, para uma sessão solene a realizar-se no dia 18 de
outubro de 2019, às 10 horas, com a finalidade de homenagear
a AACD, Associação de Assistência à Criança Deficiente. Lido.
Pequeno Expediente, oradores inscritos. Temos 36 oradores inscritos, chamaremos, portanto, o primeiro deputado,
que é o deputado Ricardo Madalena. (Pausa.) Deputado Jorge
Wilson Xerife do Consumidor. (Pausa.) Deputado Delegado
Olim. (Pausa.) Deputado Vinícius Camarinha. (Pausa.) Deputado
Castello Branco. (Pausa.) Deputado Enio Lula Tatto. (Pausa.)
Deputado Tenente Nascimento. O Deputado Tenente Nascimento falará depois. Deputada Leci Brandão. (Pausa.) Deputado
Rodrigo Gambale. (Pausa.) Deputada Adriana Borgo. (Pausa.)
Deputado Daniel José. (Pausa.) Deputado Caio França. (Pausa.)
Deputado Edmir Chedid. (Pausa.) Deputada Analice Fernandes.
(Pausa.) Deputada Maria Lúcia Amary. (Pausa.) Deputado Cezar.
(Pausa.) Deputado Major Mecca. (Pausa.) Deputado Paulo Lula
Fiorilo. (Pausa.) Deputada Janaina Paschoal. Vossa Excelência
tem o tempo regimental.
A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - SEM REVISÃO DO ORADOR - Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os colegas presentes, os funcionários da Casa, os cidadãos que nos brindam com
as suas visitas e aqueles que nos acompanham pela TV Alesp.
Primeiramente, gostaria só de falar, de maneira bem clara,
que a lei que garante à mulher escolher a via de parto está em
vigor. Eu digo isso porque algumas parturientes e gestantes têm
escrito, nas minhas redes sociais, que vão ao hospital e recebem
a informação de que a lei só vai vigorar no ano que vem.
Essa informação não procede. A lei está em vigor. A mulher
já tem o direito de escolher a sua via de parto. É claro que vai
conversar com o seu médico, vai ouvir o seu médico, vai ouvir
sobre as suas especificidades, a situação do bebê, porém, já é
um direito garantido para as mulheres.
A minha orientação é que aquelas que estão grávidas e
que querem exercer aquele direito - aliás, não só as que querem, todas -, que procurem o serviço de Saúde, que já noticiem
esse desejo durante o pré-natal, para que as maternidades e os
hospitais possam se programar, possam se organizar. Mas quem
está informando que a lei não está em vigor, está mal informado e, por isso, está informando de maneira inadequada.
Pois bem. Na segunda-feira, por meu pedido, haverá uma
visita às áreas já revitalizadas do Rio Tietê. Os colegas sabem
que o governo mandou aqui para a Assembleia um projeto
de lei, para que nós, deputados estaduais, avaliemos e - em
concordando - autorizemos alguns empréstimos, a obtenção de
alguns empréstimos pelo Poder Executivo.
Esses empréstimos têm duas finalidades. Finalidade 1:
construir um piscinão gigantesco, sem precedentes, na região
do ABC, para evitar aquelas tantas enchentes que vitimaram
a região no início deste ano. Mas no mesmo projeto tem o
empréstimo que vai ser destinado a fazer obras na várzea, nas
margens do Tietê e também retirar todo o lixo, os dejetos, fazer
a limpeza do Rio Tietê.
Como eu fiquei com dúvidas referentes às obras, eu solicitei a vinda dos técnicos do governo para fazerem uma apresentação aqui na Assembleia. Esses técnicos vieram, tanto os
técnicos responsáveis pelas obras, propriamente ditas, como
os técnicos responsáveis pela operação financeira, porque, na
verdade, nós não estamos autorizando a obra. Nós estamos
analisando e, se aprovarmos, autorizaremos uma operação
financeira para que o governo possa fazer uma dívida.
Então, veio a equipe da parte das construções e uma equipe da parte financeira. Ficamos uma manhã inteira em discussão. Eu fiz várias perguntas. Eu fiquei absolutamente convencida da necessidade de autorizar o empréstimo para a construção
do piscinão, mas eu ainda fiquei com algumas dúvidas com
relação às obras às margens do Rio Tietê, porque eu não consegui, na apresentação, visualizar o que é que, de fato, será feito.
Aí a equipe nos convidou a fazer uma visita. Essa visita às
obras que já foram feitas - e aí o governo quer continuar essas
mesmas obras - ocorrerá na segunda-feira. Então, eu faço aqui
um anúncio para os colegas deputados que, se quiserem nos
acompanhar (não importa o partido, não importa se “a priori” é
favorável ou contrário), podem nos acompanhar.
Quem está organizando essa visita é a liderança do Governo, a assessora do deputado Carlão Pignatari, que é a Dra. Kiki.
Então podem entrar em contato com ela para dizer que querem
participar da visita.
Por que decidi fazer esse anúncio? Porque solicitei a visita
dos técnicos. A reunião foi anunciada. Fomos à reunião. Havia,
se não estou equivocada, seis deputados nessa reunião. Alguns
deputados mandaram assessores que anunciaram as suas
presenças como assessores. Porém, houve deputados que mandaram assessores que não se apresentaram como assessores.
Esses tais assessores fizeram fotos vexatórias dos deputados
que lá estavam trabalhando e de seus assessores. E colocaram
nas redes sociais como se estivéssemos numa reunião ilícita,
imprópria. Sendo que era uma reunião aqui na Assembleia.
“Olha, estão falando dos milhões.” Como assim? Estávamos falando do projeto de um empréstimo que o governo
pediu autorização para fazer. E de obras que se pretendem
fazer. Se concordamos com esses empréstimos, ou não, é outra
história. Então faço esse convite aberto, para aqueles colegas
que gostam de jogar pedras nos outros e não comparecem: que
venham trabalhar.
Se eles têm dúvidas sobre os projetos, que eles venham
às reuniões sanar essas dúvidas. Que eles façam as visitas
conosco. Nem que seja para discordar e falar mal. Mas para
falar mal aqui, e não com foto esdrúxula em rede social. Porque,
se o colega é contra o projeto, é contra a obra, que ele acorde
cedo e venha às reuniões fazer o debate. E não fique colocando
funcionário para desmerecer deputado em rede social.
É isso. Continuo na próxima, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE - CORONEL TELHADA - PP - Muito
obrigado. Próximo deputado é o Coronel Nishikawa. (Pausa.)
Deputado Wellington Moura. (Pausa.) Deputado Reinaldo Alguz.
(Pausa.) Solicito ao Tenente Nascimento que assuma a Presidência para que eu possa fazer uso da palavra.
***
- Assume a Presidência o Sr. Tenente Nascimento.
***
O SR. PRESIDENTE - TENENTE NASCIMENTO - PSL - Com
a palavra, o deputado Coronel Telhada. Tempo regimental de
cinco minutos regulamentares.
O SR. CORONEL TELHADA - PP - Obrigado Sr. Presidente.
Deputadas e deputados aqui presentes, assessores e funcionários, boa tarde. Cabo Débora e cabo Eliane - sempre erro e falo
Elaine - a quem cumprimento em nome da nossa Assessoria
Policial Militar. Às pessoas aqui presentes numa sexta-feira fria,
muito obrigado. Sejam bem-vindos. A todos que nos assistem
pela TV Assembleia, boa tarde.
Quero começar, como sempre, saudando as cidades aniversariantes na data de hoje. Então vamos lá, são bastante: Pirapora do Bom Jesus, Monte Alegre do Sul, Ribeirão dos Índios,
Pirassununga, Pedranópolis, Turmalina, Mesópolis, Anhumas,
Floreal e Aguaí.
Então, um abraço a todas essas cidades. Contem com o
nosso trabalho aqui na Assembleia Legislativa. Lembrando a
todos que amanhã, 7 de setembro, é o dia que é comemorado o
Dia da Independência.
Quando eu era criança, eu não perdia um desfile na televisão. Desfile militar. Depois, como cadete, desfilei cinco anos no
Barro Branco. Depois, na Tropa de Choque, desfilei como tenente um ano, comandando a Tropa de Choque. Depois, comandando as viaturas da Rota. Finalmente, agora na reserva, todo ano
tenho desfilado com as viaturas militares antigas.

São Paulo, 129 (172) – 21
Estaremos lá amanhã. Convido a todos os amigos que
compareçam ao Anhembi, para participarem do desfile do dia 7
de setembro, onde estaremos.
***
- É feita a exibição de foto.
***
Essa foto é do ano passado. Estou junto com a cabo Dóris.
Ela leva as crianças, grande maioria, filhos de policiais militares
fardados, que acabam desfilando conosco nas viaturas. São o
futuro do nosso Brasil. Enquanto algumas pessoas gostam de
proteger crianças que fazem coisas erradas, valorizamos as
crianças que fazem as coisas certas. Então amanhã, às 9 horas
da manhã, no Anhembi, estaremos participando do desfile do
dia 7 de setembro.
Amanhã também, às 14 horas, junto com o nosso governador João Doria, que nos convidou, estaremos participando da
inauguração dos trabalhos da reforma do Museu do Ipiranga.
Ontem, acho que foi o Nascimento que falou na reunião:
quando pegou fogo no Rio de Janeiro, não é, Nascimento, todo
mundo falou. O mundo todo ficou sabendo. Pegou fogo na
Catedral de Notre-Dame: “nossa”... Todo mundo ficou sabendo.
Põe a foto para mim. E agora que nós estamos com a reforma
do Ipiranga, que está sendo feito um trabalho - não sei se o
Nascimento vai falar disso - muito forte de restauração, do
governo, junto com empresas privadas, ninguém comenta.
Foi que nem ouvir o Bolsonaro falando hoje: para falar
asneira, todo mundo fala. Do seu trabalho, ninguém fala. É o
que eu falo: esse pessoal “ista” é tudo igual, né. Nazista, fascista, comunista, anarquista, jornalista - é tudo igual. Não dá para
continuar assim. Esse pessoal precisa entender e começar a
falar certo: falar as coisas que interessam, não só ficar falando
mal dos outros. Mas enfim, amanhã nós estaremos, às 14 horas,
na reforma do Museu do Ipiranga. Às 14 horas, serão iniciados
os trabalhos.
Quero falar, aqui, de uma bela ocorrência. Tem o vídeo aí?
É o Roberto que está aí hoje? Não, quem está lá? O Wagner?
Wagner, tem um filme, um videozinho de 27 segundos. Pode pôr
enquanto eu falo. Esse vídeo aí... Tira o som, por favor.
***
- É feita a exibição de vídeo.
***
Esse vídeo foi gravado pelos policiais militares do 2o Batalhão de Polícia Rodoviária, que ontem fizeram uma bela cana,
ocorrência onde foram apreendidas 11 toneladas de maconha.
Tem muita gente que não vai poder fazer seu cigarrinho de
palha usando uma maconhazinha porque ontem tiveram prejuízo de 11 toneladas.
Tem aqueles que querem defender que maconha não é
droga. Nada é droga... Vai lá na cracolândia e pergunta para
aqueles infelizes como eles começaram com as drogas: 80%
ou 90% começaram na maconhazinha, dando um “peguinha”
no “beck”, né. E está aí essa cana de 11 toneladas. Então,
parabéns ao pessoal do 2o Batalhão de Polícia Rodoviária, protegendo pessoas, salvando vidas. E à nossa Polícia Militar. Essa
cana foi na região de Presidente Prudente.
Eu quero finalizar com uma ocorrência - talvez eu passe
alguns segundos, Sr. Presidente - que foi encaminhada pelo
coronel Marcelino, nosso corregedor. Uma cana que o pessoal
do PM Vítima... PM Vítima é um departamento dentro da Corregedoria que trabalha somente atrás de pessoas que matam
policiais militares. E eles pegaram, agora, um criminoso de uma
ocorrência do dia 28 de abril de 2016. Portanto, há três anos. A
vítima foi o 3o sargento Lincoln Alves, do 16 o Batalhão.
Nesse dia, 28 de abril, o sargento Lincoln Alves e seu
companheiro de viatura estavam com a viatura 16109, quando foram averiguar um veículo suspeito em estabelecimento
comercial na Avenida Giovanni Gronchi. Foram recebidos a tiro
de fuzil, disparados por indivíduos que tentavam furtar o caixa
eletrônico instalado no local. Os tiros atingiram o para-brisa da
viatura, causando ferimentos na cabeça do sargento Lincoln,
que foi socorrido no Albert Einstein. A viatura que veio em
apoio também foi recebida a tiros, porém nenhum dos policiais
foi ferido. O sargento Lincoln posteriormente faleceu, apesar de
socorrido.
E os agentes do departamento PM Vítima obtiveram êxito
na detenção do vagabundo. Eu ia até pôr a foto do vagabundo
aí, Nascimento. Mas eu falei: não vou dar ponto para ladrão,
ficar mostrando a cara do ladrão para ele ficar famoso. Vou
falar o nome do ladrão: Renato Ramos Martins. Ladrão, envolvido em roubo a caixa eletrônico, com fuzil. Estava diretamente
envolvido na morte do sargento Lincoln. Então, está preso.
Parabéns ao pessoal do PM Vítima.
É lógico que a imprensa não vai noticiar isso aqui. Quando
eu falo da imprensa, eu quero dizer que tem a imprensa positiva, profissionais sérios; mas infelizmente tem imprensa marrom,
jornalista tendencioso, criminoso, que só gosta de falar bem de
bandido e mal da polícia. Essa ocorrência aqui, por exemplo,
deveria ser lançada na imprensa, para a turma ver que, apesar
de passados três anos, a Polícia Militar foi lá e prendeu esse
maldito.
E se você vir a cara dele, você vai achar que não é bandido.
É mauricinho. Mas a maioria dos ladrões é assim. A turma
fica falando que ladrão é isso; ladrão é aquilo. Mas a maioria
dos ladrões é tudo de família de classe média, com estudo. E
você olha para o cara e não fala que o cara é ladrão. A grande
realidade é essa.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE - TENENTE NASCIMENTO - PSL - Seguindo a lista dos oradores inscritos: Deputado Ed Thomas. (Pausa.)
Deputado Luiz Fernando Lula da Silva. (Pausa.) Deputado Sargento Neri. (Pausa.) Deputada Valeria Bolsonaro. (Pausa.) Deputado Carlos Giannazi. (Pausa.) Deputado Conte Lopes. (Pausa.)
Deputado Emidio Lula da Silva. (Pausa.) Deputado Dirceu
Dalben. (Pausa.) Deputado Douglas Garcia. (Pausa.) Deputado
Adalberto de Freitas. (Pausa.) Deputado Gil Diniz. Tem a palavra
o deputado Gil Diniz pelo tempo regimental de cinco minutos.
O SR. GIL DINIZ - PSL - SEM REVISÃO DO ORADOR - Boa
tarde Sr. Presidente, boa tarde à toda Mesa, público presente
aqui nas galerias, boa tarde aos nobres deputados presentes
aqui no Pequeno Expediente, nossos assessores, nossos policiais
militares e civis desta Casa, gostaria de iniciar essa fala dizendo
que está circulando nos vídeos, Coronel Nishikawa, principalmente nos grupos dos policiais, uma fala do governador ontem
aqui na Casa. Fui até questionado por um dos nossos deputados, se não me engano o Coronel Telhada, sobre o aumento na
paridade ali com os inativos, e ele respondeu que o aumento
para a tropa vem, mas que ainda estão avaliando para os policiais da reserva essa paridade.
Eu confesso que fico preocupado, muito preocupado. Por
quê? Imagina você policial da reserva que doou sua vida no mínimo por 30 anos à Polícia Militar do Estado de São Paulo, as forças
de segurança de um modo geral, conseguiu passar esses 30 anos
na Rádio Patrulha dando mão para cabeça, prendendo ladrão,
trocando tiro, colocando a sua vida em risco e aí, no momento
em que você mais precisa, que é esse momento, lembrando que
são policiais militares da reserva e a qualquer momento podem
ser chamados, aí você não vai ter essa paridade, você não vai ser
lembrado. É como se o Estado pudesse nos descartar.
Sempre falo, Tenente Nascimento, do meu exemplo. Fui
soldado PM temporário, faltava, Coronel Nishikawa, 70 dias
para o meu contrato como temporário finalizar. E lá na Escola
de Sargentos eu sofri um acidente e quebrei o maléolo, aquela
bolinha no tornozelo direito. Levei da Polícia Militar do Estado
de São Paulo, claro, boas recordações, como tenho até hoje, eu
amo a Polícia Militar do Estado de São Paulo, mas saí de lá com
sete pinos no tornozelo e uma platina. E havia uma cláusula no
contrato que dizia que o temporário afastado por motivos de
saúde por um prazo maior de 60 dias seria automaticamente
desligado do Serviço Auxiliar Voluntário. E fui: quando deu 60
dias eu fui desligado do serviço. Faltavam mais dez dias para o
SAV-13 acabar, Serviço Auxiliar Voluntário 13 finalizar.

