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AUDIOTEXT SERVIÇOS E CIA. LTDA. - ME 

 

CPI - EPIDEMIA DO CRACK 

29.06.2016 

 

O SR. PRESIDENTE - ADILSON ROSSI - PSB - Havendo número regimental, 

declaro aberta a 3ª Reunião Ordinária da Comissão Parlamentar de Inquérito, 

constituída com a finalidade de investigar a denominada Epidemia do Crack no estado 

de São Paulo. Gostaria de registrar aqui, com satisfação, a presença dos nobres 

deputados, começando pela deputada Beth Sahão, deputado Welson Gasparini, 

deputado Paulo Correa Jr. e deputado Coronel Telhada. 

E hoje, recebendo já como membro efetivo da nossa Comissão, o nobre deputado 

Jooji Hato, que tem sido um defensor e um lutador nessa causa. Ele criou aqui a Frente 

Parlamentar Anti-Crack, da qual faço parte com muito orgulho. Obrigado deputado 

Jooji Hato pela disposição e disponibilidade para participar conosco desta CPI. 

Eu gostaria... A Beth está ansiosa, mas entendo essas coisas. Eu gostaria apenas 

para começarmos... 

 

O SR. JOOJI HATO - PMDB - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADILSON ROSSI - PSB - Pela ordem, deputado Jooji 

Hato. 

 

O SR. JOOJI HATO - PMDB - Eu requeiro como lida e aprovada a ata da 

sessão anterior. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADILSON ROSSI - PSB - É regimental o pedido de V. 

Exa., portanto essa Presidência considera lida e aprovada a ata da reunião anterior. 

Hoje estamos recebendo aqui na Casa, já recepcionei e está lá na Presidência, o 

secretário de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, Floriano Pesaro, que 

vem aqui atendendo um convite da nossa CPI.  

Nós temos a ordem do dia, que tem como finalidade ouvir o secretário e apreciar 

também a pauta em anexo. Sei que a Beth precisa dar quórum aqui do lado, o Paulo 

Correa também, mas gostaria de pedir dois minutos e a paciência de vocês pelo menos 
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para mudarmos aqui e fazermos uma inversão de pauta. Vamos votar esses dois itens da 

pauta e depois ouviríamos o secretário. Gostaria de consultar V. Exas. se podemos fazer 

essa inversão de pautas. Analisar primeiro o que temos aqui na pauta e depois o 

secretário. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Sim. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADILSON ROSSI - PSB - Se há consenso, vamos à 

pauta sem perda de tempo.  

Item um, uma solicitação do nobre deputado Wellington Moura que requer a 

convocação do senhor Benedito Mariano, coordenador do Programa Braços Abertos, da 

Prefeitura de São Paulo, com o objetivo de debater as políticas públicas na área de saúde 

e promoção social destinadas a prevenir e tratar o consumo do crack. 

Só fazendo um esclarecimento, nós havíamos convidado o Sr. Benedito Mariano, 

ele havia confirmado conosco que estaria aqui na semana retrasada, e um dia antes da 

reunião e ligou dizendo que não podia, que tinha uma reunião com o prefeito e não tinha 

interesse em vir. Nós gostaríamos muito de ouvi-lo, isso é importante. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Pela ordem, Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADILSON ROSSI - PSB - Pela ordem, deputada Beth 

Sahão. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Não, eu fui informada pela nossa assessoria que 

ele está disposto a vir, portanto acho que não tem problema em aprovar o requerimento. 

Certamente ele virá na Comissão prestar as informações necessárias. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADILSON ROSSI - PSB - Ótimo, muito obrigado, 

deputada. Não sei se algum deputado gostaria de discutir o requerimento? Não havendo 

inscritos para discussão, em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. 

Aprovado. 

Vamos pedir a ajuda da deputada Beth Sahão nessa interlocução da CPI com o 

secretário Benedito Mariano. 
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A SRA. BETH SAHÃO - PT - Com certeza. Peço licença à Vossa Excelência. 

O SR. WELSON GASPARINI - PSDB - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADILSON ROSSI - PSB - Pela ordem, deputado 

Welson Gasparini. 

 

O SR. WELSON GASPARINI - PSDB - É mais para um esclarecimento. Quero 

saber se nós temos competência para convocar, quando é um funcionário de prefeitura, 

de um outro poder público? Ou se seria convite. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADILSON ROSSI - PSB - Nobre deputado, na condição 

de CPI nós temos sim, é regimental a convocação. Podemos transformar também em 

convite, o problema é a disposição dele. Ele já está à disposição de vir, não teremos 

nenhum problema. 

Deputado Jooji Hato. 

 

O SR. JOOJI HATO - PMDB - Como foi convidado e ele não compareceu, ele 

está disposto a vir? 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Está. 

 

O SR. JOOJI HATO - PMDB - Mas mesmo assim justifica a convocação. Eu 

voto pela convocação. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADILSON ROSSI - PSB - Muito obrigado, nobre 

deputado. Tem aqui mais um requerimento da nobre deputada Beth Sahão, que requer 

nos termos regimentais que seja oficiado o Secretário Estadual do Desenvolvimento 

Social, Sr. Floriano Pesaro, que está conosco aqui e já chegou.  

Convido o secretário para tomar assento aqui conosco na mesa, afim de que ele 

encaminhe aos cuidados dessa CPI cópia dos relatórios de monitoramento das vagas 

existentes nas comunidades terapêuticas e casas de recuperação conveniadas no 

Programa Recomeço, referentes aos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e 

junho de 2016.  
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De modo que os deputados e deputadas que integram essa CPI tenham condições 

de acompanhar a evolução dessa modalidade de atendimento, prestadas aos dependentes 

químicos. Coloco o requerimento em apreciação.  

O SR. CORONEL TELHADA - PSDB - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADILSON ROSSI - PSB - Pela ordem, nobre deputado 

Coronel Telhada. 

 

O SR. CORONEL TELHADA - PSDB - Para convocar ou para solicitar? 

 

O SR. PRESIDENTE - ADILSON ROSSI - PSB - Não, é solicitar cópias de 

relatórios. 

 

O SR. CORONEL TELHADA - PSDB - Ok, vamos votar. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADILSON ROSSI - PSB - Já vamos votar. Em votação, 

os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. 

Já vou passar às mãos do secretário aqui. Não há necessidade de gastarmos 

gasolina para irmos até a secretaria, ele já protocoliza. Secretário, por gentileza. 

Outra informação que gostaria de dar para vocês... Beth, só um minutinho. Nós 

havíamos feito um contato com o Dr. Dráuzio Varella para estar conosco aqui, acho que 

o conhecimento que ele tem na área, as informações que ele vai nos prestar serão 

importantíssimas para o desenvolvimento da nossa Comissão. Nós recebemos a 

confirmação de que ele poderá estar conosco dia nove de agosto. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Uma boa data. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADILSON ROSSI - PSB - Nove de agosto é uma terça-

feira, às oito horas da manhã. É o horário que ele tem. Lógico que é difícil... Mas é o 

horário que ele tem para nos atender. Coloco para apreciação dos senhores essa...  

Estou sendo informado aqui pela minha eficiente secretária de que ele tem o 

horário das 16h30... 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - É melhor. 
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O SR. PRESIDENTE - ADILSON ROSSI - PSB - Mas terça-feira temos Sessão 

Deliberativa. Não sei se conseguiríamos conversar... 

O SR. - Tem que ver se vai dar quórum, Sr. Presidente. Há impedimento? 

Funcionando no Plenário e tendo CPI. Pelo Regimento Interno da Câmara de São Paulo, 

há impedimento. Se não houver, vamos fechar 16 e 30. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADILSON ROSSI - PSB - Estou sendo informado aqui 

que se estiver acontecendo a reunião da CPI, a sessão não pode ser aberta. Então 

começamos mais cedo e eles esperam nós terminarmos. Depois eles abrem a sessão. 

Pode haver um pedido de suspensão... Acho que seria importante ouvirmos o Dr. 

Dráuzio Varella.  

 

O SR. JOOJI HATO - PMDB - O Grande Expediente pode funcionar, não é 

Presidente? 

 

O SR. PRESIDENTE - ADILSON ROSSI - PSB - O Grande Expediente sim. 

Não há problema nenhum. 

 

O SR. JOOJI HATO - PMDB - Geralmente começa às quatro e meia mesmo. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADILSON ROSSI - PSB - O deputado Wellington 

Moura gostaria de? 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Sr. Presidente, é mais por que estamos 

no Colégio de Líderes e depois vamos ter que ir para a votação. Dependendo do que 

acontecer diante do que for colocado na votação... 

 

O SR. PRESIDENTE - ADILSON ROSSI - PSB - Há muita dificuldade para 

marcarmos esse horário de manhã? Podemos arriscar uma outra data, mas o Dr. Dráuzio 

tem uma agenda muito carregada.  

 

A SR. BETH SAHÃO - PT - Mas das 16 e 30 não tem possibilidade? 
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O SR. PRESIDENTE - ADILSON ROSSI - PSB - Nós podemos consultar a 

Presidência depois para ver se há um consenso, uma vez que a presença do Dr. Dráuzio 

também vai gerar interesse em outros deputados para participar. 

O SR. JOOJI HATO - PMDB - Outro dia, porque terça-feira para nós é crucial. 

Mas se for quinta-feira...  

 

O SR. PRESIDENTE - ADILSON ROSSI - PSB - O problema, deputado Jooji 

Hato, é a agenda do Dr. Dráuzio Varella.  

 

O SR. JOOJI HATO - PMDB - Consultar e ver se há possibilidade de 

antecipação. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADILSON ROSSI - PSB - Então vou pedir à minha 

assessoria que entre em contato com o Dr. Dráuzio e vamos ver outra possibilidade, ou 

então a possibilidade do dia nove, às quatro e meia da tarde. Um pouco mais cedo 

talvez. Lógico que teremos que fazer em um Plenário maior. Vamos estudar isso e 

informo os nobres membros dessa CPI, se vocês me permitirem, para fecharmos essa 

data e depois informar os senhores se poderá ser na terça-feira, às quatro da tarde. Pode 

ser? Muito obrigado. 

Quero registrar aqui a presença do deputado Wellington Moura, relator da nossa 

CPI. Ele atrasou um pouquinho, estava acompanhando o secretário. E já registrar aqui, 

com muita alegria, a presença do Secretário de Desenvolvimento Social do Estado, 

Floriano Pesaro, que carinhosamente atendeu nosso pedido. Nós estamos nos sentindo 

privilegiado com sua presença aqui. Vou já passar a palavra ao secretário para que ele 

exponha e coloque para nós aquilo que ele achar necessário. Muito obrigado, secretário. 

 

O SR. FLORIANO PESARO - Muito obrigado, deputado Adilson Rossi. É uma 

obrigação minha e de todo gestor público não só prestar contas e esclarecimentos aos 

parlamentares. Quero agradecer e dizer que me sinto muito bem em uma casa 

parlamentar.  

Não sei se todos sabem, mas sou deputado federal eleito em 2014, mas fui colega 

dos meus vereadores e hoje deputados estaduais Coronel Telhada e Jooji Hato. Tive a 

oportunidade de ser colega do deputado Jooji Hato e depois do seu filho Jorge Hato, que 

com toda a experiência do pai exerce um brilhante mandato na Câmara de Vereadores 
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de São Paulo. Quero que estenda meus cumprimentos ao Jorge, porque eu o 

acompanho.  

 

O SR. JOOJI HATO - PMDB - Obrigado, secretário. 

 

O SR. FLORIANO PESARO - Agradecer muito o convite dessa Comissão, ao 

Presidente Adilson Rossi, ao deputado Wellington Moura, ao meu amigo e líder do meu 

partido, o PSDB, deputado Welson Gasparini, que também tem um filho brilhante na 

Câmara Municipal de Ribeirão Preto, que faz um trabalho brilhante e eu também o 

acompanho. As redes sociais nos aproximaram, então posso acompanha-lo de perto e 

queria mais uma vez estender os meus parabéns ao desempenho do vereador Gasparini. 

Quero cumprimentar a deputada Beth Sahão, única mulher aqui na Comissão? 

Agradecer a presença, porque esse tema das drogas passa muito também da questão da 

maternidade, da presença da mulher na criação de seus filhos, não só obviamente, mas 

também. Agradeço sua presença. 

Agradecer a presença das equipes técnicas, das assessorias dos senhores 

parlamentares e mais uma vez dizer que é uma honra para mim estar nessa Comissão, 

parabenizando a iniciativa.  

Acho que esse é um tema que deve ser tratado de frente, não lateralmente. Deve 

ser tratado com todo o realismo possível. Não é um tema que mereça, como muitos 

temas da área social no Brasil, especialmente nos últimos anos, uma ideologização. Eu 

trabalho, e quero destacar isso logo no início, no campo social...  

Deputado Paulo Correa Jr., me perdoe. Também tivemos a oportunidade de correr 

juntos nas últimas eleições, obrigado pela presença. Mas não me parece que esse tema 

do campo social deva ser um tema que tenha como ingrediente uma postura ideológica, 

como assistimos nos últimos anos.  

Eu trabalho com esse tema, deputado Paulo Correa, há 21 anos. Não o tema da 

droga, mas o tema do Desenvolvimento Social. Sou sociólogo de formação, portanto 

tenho uma visão ampla da sociedade, uma visão que procura se colocar no lugar de 

todos aqueles que estão em situação precária e tentar entender quais são os motivos.  

Eu posso afirmar com alguma segurança que o Brasil vem falhando em quase 

todas as suas políticas sociais, especialmente nos últimos anos. Nós vamos pagar um 

preço caro por isso, ainda nos próximos anos, em que tese já estejamos pagando um 

preço alto atualmente sendo um dos países mais violentos do mundo. Obviamente essa 
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violência está endêmica, é uma violência que percorre todas as camadas sociais, mas 

especialmente nos territórios onde há uma maior ausência do Estado, nos territórios 

mais pobres das grandes cidades, das metrópoles, onde há a maior quantidade de 

pessoas. 

O que percebemos, do ponto de vista especialmente ideológico, é a tentativa de 

responsabilizar não a incompetência, inépcia dos Estados e da sociedade como um todo, 

lembrando que a responsabilidade pela criação é em primeiro lugar da família, em 

segundo lugar da comunidade e depois do Estado, não necessariamente nessa ordem. 

Mas os três grandes autores do desenvolvimento humano são a família, a comunidade e 

o Estado. Não se cria, aliás há um ditado árabe que gosto sempre de citar que é: “Para se 

criar uma criança, é preciso toda a aldeia”. A ideia é que a responsabilidade de criação 

de um ser não é exclusivamente da família. 

O que assistimos hoje no Brasil são políticas ineficientes, gastos sem avaliação e 

monitoramento e responsabilização de uma corporação que a todos nós, parece ser o 

caminho mais fácil, responsabilizar a polícia. O tempo todo a polícia é culpada por tudo, 

a polícia é isso, a polícia é aquilo, a polícia é assassina disso, daquilo... Quando na 

verdade culpar uma corporação é mais fácil porque é difuso, você não tem o ator 

principal. Segundo porque quando nós identificamos problemas que vão se repetindo, às 

vezes até digo que deve ser um alerta divino.  

Nós temos a morte do Ítalo, o menino de 11 anos, depois em seguida mais um, 

depois em seguida mais outro, e todo dia aparecem casos semelhantes. E continuamos 

responsabilizando a ação policial e não perguntar o seguinte, por que aquele menino 

estava lá e não na escola? Não estava em um clube, uma praça, não estava fazendo 

alguma coisa? Onde que de fato residiu o problema? Na falência das políticas públicas. 

É ali que reside o problema. Aquele menino de 11 anos que rouba um carro, que vai 

para o meio da rua, que sofre de uma perseguição policial e que é morto.  

Ora, é mais fácil responsabilizar a polícia, mas não resolverá o problema. O 

problema não é a polícia, o problema é até que ponto a sociedade brasileira está dando 

de fato importância para a criação de seus seres? A partir do que chamo a atenção para 

todos, da primeira infância.  

Hoje pela manhã participamos de um seminário sobre prevenção, Boas Práticas de 

Política de Prevenção às Drogas. Por que a prevenção? Porque todos nós sabemos, e 

aliás discutimos isso muito com o Jooji na Câmara na época, que prevenir é melhor do 
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que remediar. Aprendemos isso aos sete anos de idade, no primário, ensino 

fundamental. 

O Brasil continua investindo mais em ações curativas do que preventivas. 

Continua investindo mais em construção de penitenciária e ampliação da Fundação 

Casa ao invés de construir creches. Eu vejo aquelas solenidades maravilhosas que são 

feitas no Vale do Anhangabaú com a Polícia Militar do Estado de São Paulo, uma glória 

para nós. Temos a melhor polícia do Brasil. Centenas de carros, homens, o batalhão... E 

fico me perguntando: e se tivéssemos mais assistentes sociais? E se tivéssemos mais 

psicólogos? E se tivéssemos habitações e saneamentos melhores? Infraestrutura melhor, 

cultura melhor, esporte melhor. Talvez não precisássemos ter aquele Vale do 

Anhangabaú com tantos oficiais e praças sendo formadas. Saúde melhor... E a saúde 

tem muita consequência com a educação. Quando você tem uma educação de melhor 

qualidade, você tem também uma procura menor por serviços de saúde, você tem um 

tratamento melhor das pessoas.  

É algo que precisa ser dito e encarado de frente. Quando iniciamos nosso trabalho 

com o Secretário de Desenvolvimento Social, Presidente Adilson Rossi, esse foi um 

tema que me foi proposto aqui para comentar nessa CPI, as políticas que foram 

desenvolvidas na capital de São Paulo.  

A capital tem, infelizmente, não digo isso com nenhuma alegria, mas talvez o 

maior laboratório brasileiro em relação a questão do crack, que é a nossa região da Luz, 

a região da Helvetia no centro de São Paulo. Não é a única, há outras “cracolândias”, 

inclusive por outros municípios grandes e regiões metropolitanas do Brasil inteiro, e 

outros municípios grandes do nosso estado, como Campinas, Sorocaba, Santos, 

Baixada... No entanto, ali pode ser o principal termômetro de medição de eficiência e 

eficácia das políticas públicas.  

Algo para nós já está muito claro desde o início. É preciso uma inter-setorialidade. 

Não é responsabilidade da assistência, inclusivamente, assim como não é da Saúde, 

assim como não é da Educação e assim como não é da polícia e da Justiça. Mas todos 

têm um papel ali. A sociedade civil também tem um papel importantíssimo. Não só as 

organizações não-governamentais que trabalham com redução de danos e outras 

políticas públicas, mas também as organizações religiosas. 

Quando falo das organizações religiosas lembro mais uma vez a questão 

ideológica, de um preconceito, na minha opinião, totalmente descabido. Sabemos que os 

seres humanos em sua própria formação têm um ingrediente de sonho, desejos, 
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perspectivas, de segmentos de linhas ideológicas, religiosas, políticas... Ora, por que 

excluir a presença da religião no sentido lato sensu, claro, porque são muitas religiões. 

De qualquer maneira todos os atores que atuam para salvar pessoas da negligência 

ou de uma crise psíquica, moral, física, patológica, porque também ficam doentes nas 

ruas, todos os atores têm que ser mobilizados. Nós fizemos isso em 2005, quando 

assumi a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social nós chamamos todos os 

atores, da Polícia Militar, que aliás, Coronel Telhada, quero mais uma vez agradecer.  

Não me lembro exatamente se V. Exa. estava no comando naqueles anos, acho 

que sim, no 7º Batalhão. Eu contei especialmente com todo o policiamento do centro de 

São Paulo e adjacências, uma parceria imprescindível parar o nosso trabalho. A polícia 

sempre agiu com muita correção, absolutamente dentro da legalidade. Mas mais do que 

isso, um respeito enorme ao trabalho social. Quero deixar aqui de público e registrado. 

Nós chamamos as igrejas, todas que atuavam naquela região. Considerávamos que 

era um trabalho adicional, um trabalho, deputado Gasparini, ao trabalho da política 

pública específica. Chamamos as ONGs de redução de danos também, porque sabemos 

que, da mesma forma como ninguém sai daqui hoje e vai para a rua, é um processo de 

degradação física e moral, família, comunitária, que leva o sujeito a ir morar na rua.  

Não é decidir que amanhã vou morar na rua, briguei em casa e vou morar na rua, 

não é isso. É o alcoolismo, o alcoolista que é levado a isso, a desestruturação familiar, o 

menino que vê a mãe apanhando do padrasto todo dia... Aliás, história que foi contada 

ontem, e quando ele pega uma faca para defender a mãe do abuso moral e físico que o 

padrasto promovia ela fica do lado do padrasto e o menino se desespera, óbvio. Ele vê a 

mãe apanhar e decide defender a mãe, 12 anos de idade, aí a mãe fica do lado do algoz, 

do violador de direitos, do sujeito que age com violência, e o menino se desespera e vai 

para a rua. Esse menino é foco do nosso trabalho.  

Quanto antes tirarmos, sempre dizia isso, quanto mais rápido tirarmos da rua, 

mais rápido você resgata a cidadania do sujeito. Quando dizemos que hoje a cracolândia 

é um grande laboratório para políticas públicas, o que vemos é uma dificuldade imensa, 

porque são adultos. É muito mais difícil tratar adultos que tratar crianças e adolescentes. 

Então deixamos chegar nisso, porque se tivesses tomado medidas reparatórias no início 

do processo de degradação física, moral, comunitária, et cetera, teríamos evitado que 

tivesse chegado lá.  

Todo nosso foco naquele momento, entre 2005 e 2008 foram as crianças e 

adolescentes. Vocês lembram que lançamos uma campanha, a “Dê Mais que Esmolas, 
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Dê Futuro”, lançamos um programa chamado “São Paulo Protege” e envelopamos e 

identificamos uma série de veículos, as Kombis do “São Paulo Protege” e pusemos 

assistentes sociais na rua, com a seguinte determinação: Criança não fica na rua, ponto. 

Nós estávamos amparados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Na época 

enfrentamos resistências, algumas que o considero de caráter ideológico, mas poucas, da 

ideia do ir e vir estendida às crianças e adolescentes. E não é verdade, porque o Estatuto 

da Criança é claro, do cuidado que a sociedade tem que ter. Em primeiro lugar os pais, 

em segundo a comunidade terceiro o Estado. Isso está preconizado no Estatuto da 

Criança e do Adolescente.  

Mas de um lado a questão ideológica, e do outro lado a questão econômica. Eu 

nunca me esqueço que na época ocorreu um documentário chamado “Quanto Vale Ou É 

Por Quilo”, eu recomendo. Um documentário que mostrava a quantidade de 

organizações sociais que ganhavam dinheiro, em grande parte do Estado, mas não só do 

Estado, da iniciativa privada também para fazer trabalhos sociais. Muitas trabalhavam 

com crianças e adolescentes em situação de rua.  

Quando você ia ver qual a eficiência e eficácia do trabalho, era muito baixo. Mas 

quando você vê o gasto social, hoje a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social 

gasta em torno de R$ 1 bilhão por ano. Parte desse R$ 1 bilhão, quase R$ 800 mil são 

gastos com entidades não governamentais, com ONGs que estão ali para fazer a 

operação, serviço que é conveniado, terceirizado, chama-se como quiser, parceirizado... 

Eu comecei a perceber que de fato há uma... Havia uma indústria da pobreza 

também. Havia uma exploração econômica da situação daquelas crianças, assim como 

há uma exploração da população em situação de rua, assim como há exploração da 

droga, do crime, do ilícito. Então percebi que não era só boa vontade, deputado Paulo 

Correa. Haviam negócios ali. O enfrentamento nessas questões tem que ser feito 

despido de questões ideológicas. Ele tem que ser visto do ponto de vista de diversos 

interesses que estão lá. 

Na época nós focamos nosso trabalho na criança e no adolescente, Jooji. Eu não 

queria que 10 anos depois nós tivéssemos discutindo as crianças na “cracolândia”, ou as 

crianças nos cruzamentos das cidades de São Paulo, deputado Wellington Moura, 

vendendo bala, limpando vidro do carro, nos cruzamentos fazendo malabares... Nós 

fizemos um programa que tirou quatro mil crianças das ruas de São Paulo. 

Não vou dizer que não vemos mais, ainda vemos, agora estão voltando inclusive, 

por negligência da prefeitura, na minha opinião, em São Paulo, o caso das crianças e 
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adolescentes. O trabalho infantil é crime, é exploração de crianças e adolescentes. No 

entanto nós tivemos um momento que mostrou que é possível fazer. Nós tiramos 20 

crianças dos cruzamentos da Nove de Julho, da Avenida Brasil com a Rebouças.  

Não sei se vocês lembram, Jooji, Coronel Telhada, a quantidade de crianças que 

tinham. Nós agimos para tirar essas crianças e adolescentes. Hoje você não vê muita 

criança na região da Luz, não vê. Pode ter um ou outro que é filho de mães que ficaram 

grávidas lá, mas você não tem criança e adolescente, não tem a quantidade que tinha. 

Nós tiramos 400 crianças da “cracolândia” e de todo aquele entorno, e levamos para os 

Crecas, os Centros de Referência da Criança e Adolescente, que eram casas de 

passagem especializadas em fazer essa descompressão.  

Da mesma forma, deputado Paulo Correa, que a criança e o adulto demoram para 

chegar naquela situação, eles demoram também para sair. É preciso etapas de 

descompressão para que a criança possa se reabilitar novamente. Mas insisto, é mais 

fácil trabalhar com crianças e adolescentes do que com adultos. Eles estão mais 

propensos a voltar a ter uma vida de alguma normalidade, mesmo que não seja na casa 

deles, porque na casa deles tem violência. Na casa deles o pai está preso e a mãe passa o 

dia inteiro fora, porque são cuidados pela irmã de 16 anos que cuida do menino de oito, 

sete, seis, porque o pai está morto e a mãe presa.  

Onde está a comunidade? Cadê a comunidade? Cadê o tio, avô, irmão? Cadê a 

família? É mais fácil institucionalizar e abrigar essas crianças. O abrigo é o último caso, 

a última instância. Institucionalizar as pessoas não é bom. Não é bom internar alguém 

que tenha transtorno mental, algum tipo de dependência química. Isso é temporário, é 

um tratamento, uma indicação.  

Mas a sociedade pode conviver com essas pessoas, a sociedade pode ressocializar, 

reabilitar essas pessoas. Sou contra a institucionalização. Acho que as pessoas têm que 

aprender a conviver umas com as outras. Quando necessária a medicação, medicadas. 

Quando necessário o amor, o carinho, a palavra da fé, a palavra da fé, o amor, o carinho, 

que curam também, está provado.  

O trabalho que foi feito naquela região, entre 2005 e 2008, foi um trabalho todo 

voltado para a questão do trabalho inter setorial. Nós trabalhamos a assistência, a saúde, 

especialmente aqui no Hospital Menino Jesus, que fica ali na Bela Vista e era um 

hospital de referência para nós. Saúde, assistência, educação, especialmente originária 

da onde aquelas crianças vieram. É curioso, porque em todos os casos de crianças e 

adolescentes que tiramos de situação de rua, todas elas haviam sido expulsas das 
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escolas. Todas. Ou seja, todas elas, de alguma forma, foram discriminadas ou rejeitadas, 

deputado Gasparini. 

Ora, se a criança é rejeitada aos sete, oito anos, porque a diretoria da escola diz 

que a criança é uma peste, ou que essa criança não tem condição de ficar na escola, ela 

vai para a rua. Ainda é dado a precariedade familiar e social. Então tudo isso é algo que 

foi visto e precisa ser focalizado nas políticas públicas, porque não só se trata de 

políticas preventivas, mas muito mais eficiência do ponto de vista social. O que está lá 

hoje, na minha opinião fruto dessa negligência anterior, de anos passados, talvez seja 

um grande desafio para nós todos. Como resgatar adultos que estão em uma situação 

como essa?  

Nós fizemos várias pactuações do ponto de vista também ideológico, mas não só 

ideológico. Primeiro não discriminar a política de redução de danos com políticas de 

internação, elas são complementares. Então não existe o “nós” contra “eles”, o centro 

contra a periferia, os negros contra os brancos, não é por aí o caminho. O caminho não é 

discriminar, o caminho é juntar, é unir, agregar.  

Políticas de redução de danos são eficientes até um determinado momento. 

Algumas pessoas se salvam da dependência química com políticas de redução de danos, 

outras não. É por isso que você precisa ter um cardápio, um menu de ofertas de serviços 

públicos governamentais e não-governamentais, religiosos e laicos, não importa, mas 

você tem que ter um menu, um cardápio. A partir de aí oferecer a essas pessoas, para 

que saiam de lá. 

Esse é outro mito, de que vamos tratar as pessoas nas ruas. Não vai. Nas ruas as 

pessoas são privadas de direitos, não porque eles não existam, eles existem. Mas porque 

o Estado não consegue oferecer uma habitação, uma alimentação, um saneamento, uma 

saúde, não consegue oferecer na rua. É direito de ir e vir? É direito de ir e vir, mas 

saibam que nas ruas os sujeitos estão privados de direitos, pela incapacidade que o 

Estado... E não é o Estado brasileiro, qualquer Estado tem de oferecer serviços nas ruas.  

Quando as organizações, especialmente espiritas, faziam um trabalho de 

distribuição de alimentação nas ruas, um dia chamei todas e disse: “Olha, nós vamos 

fazer indoor, e não outdoor”, ou seja, dentro dos equipamentos, e não fora. Porque se 

não retroalimentamos essa ideia de que na rua eles terão tudo, quando, na verdade, na 

rua eles são submetidos à violência e todo tipo de violação de direito. Então é preciso 

trazê-los para dentro das comunidades, para dentro das igrejas, para dentro dos 

equipamentos sociais. 
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Abrimos um restaurante na Rua Penaforte Mendes, perto da praça Quatorze Bis, 

um restaurante popular, e não é nem o Bom Prato, que paga R$ 1. Lá não pagava nada, 

bastava estar cadastrado, credenciado em um dos albergues da cidade. Almoçava e 

jantava de graça lá. E aí pedi para as organizações que distribuíam alimentos nas ruas, 

distribuírem lá dentro, porque eles fazem o trabalho caridoso, solidário, mas de forma 

organizada. É preciso organizar a assistência social. 

Essa é uma diferença que eu gostaria de deixar registrada aqui. Entre ser 

voluntário e ser voluntarista. Nós estimulamos o voluntariado, mas não queremos que a 

política voluntarista... Tipo acordar hoje pela manhã e dizer que vai salvar o mundo, sair 

distribuindo coisas na rua... Isso não é eficiente, não tem eficácia. É melhor participar 

de uma organização e fazer a coisa organizada. Isso é voluntário, diferente do 

voluntarista. 

Quero terminar, Presidente, estou vendo que o Jooji já... Não, mas é ótimo, porque 

acho que o debate é melhor do que eu ficar discorrendo o tempo todo. Mas só quero 

terminar dizendo o seguinte, nós fizemos várias pactuações nesses últimos anos.  

Hoje nós temos uma rede, o Recomeço, que tem aproximadamente três mil vagas 

de atendimento, a maior rede do Brasil. Não poderia ser diferente também, porque aqui 

é São Paulo. Eu diria que além de ser a maior, é uma das redes mais organizadas do 

Brasil. Por quê? Porque organizamos essa rede dividindo em dois grandes eixos. 

Primeiro é o eixo de saúde pública, a partir da porta de entrada, com o Cratod, o Centro 

de Referência de Álcool & Droga, e de outros hospitais de referência, como o de 

Botucatu, nós recebemos as pessoas, acolhemos muitas vezes fazendo a abordagem, 

mesmo considerando que a abordagem na rua, no território, é algo de dever do 

município e não do Estado. O Estado está na retaguarda desse processo, é considerado 

de média e alta complexidade, e a prefeitura faz o trabalho chão de fábrica, que é a 

abordagem, acolhimento, convênios e quantidades de casas de passagem e assim por 

diante. 

Nós temos hoje 1.500 vagas hospitalares no estado para tratamento de 

dependência química. É temporário, não é hospital psiquiátrico, é para tratamento de 

dependência química medicamentosa. E temos outras mais ou menos 1.500 vagas de 

comunidades terapêuticas das mais variadas. A comunidade terapêutica é religiosa? 

Algumas são, outras não. Não fazemos esse tipo de discriminação se é ou não religiosa. 

Consideramos que as duas coisas são positivas. Ser ou não ser, independente, tem ações 

positivas em todas elas.  
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Essas 1.500 vagas de comunidades terapêuticas servem especialmente para 

tratamento de médio prazo, seis meses, sete meses. É algo que faz toda a parte de 

reabilitação física, moral, social. Vai buscar as famílias, então tem um trabalho extra 

comunidade, reúne a comunidade de origem do sujeito, da onde ele veio, busca a 

história dele, reconstitui essa história com ele. Às vezes essa história é tão ruim que é 

melhor buscar construir uma nova história. Não é importa, mas tudo isso é avaliado, 

pesado, compartilhado com os demais colegas e assim por diante. 

A outra coisa é desconcentrar serviços. Não podemos ter serviços para esse tipo 

de trabalho concentrados em um único lugar, como é o caso das “cracolândias” no 

Brasil, especialmente aqui em São Paulo. Essa talvez tenha sido minha maior 

divergência com a Prefeitura Municipal de São Paulo. Como eu disse, eu falo muito 

porque fui Secretário Municipal e porque acho que é o grande laboratório que temos 

hoje de ciência sobre esse tema. Fui radicalmente contra e expus isso de forma muito 

clara a questão da bolsa distribuída para aqueles, em nome de um suposto trabalho, que 

conviviam na “cracolândia”.  

Alertei na época o prefeito Haddad, falei que só podem ser distribuídos recursos 

para quem saiu dali, para quem de fato conseguiu se reabilitar e está trabalhando em 

algum lugar. Nem precisaria ser, eventualmente, de recurso público, poderia ser um 

convênio de emprego com o Sistema S, com empresas, com associações comerciais, 

com Federação do Comércio, com a Federação da Indústria, ou outras coisas. Arranjar 

trabalho fora de lá. 

O que aconteceu de fato foi o que prevíamos. Ao irrigar recursos aquela região, 

duas coisas aconteceram, até porque quero deixar aqui claro que a questão das drogas é 

também uma questão econômica e financeira. Droga é um negócio, tem business por 

trás disso, muito dinheiro. Então se o sujeito, por exemplo, é um microtraficante, depois 

tem o médio, o macro, o mega. É um negócio, é organizado. Não cai do céu, não acha 

no bueiro.  

Muitos responsabilizam a polícia... Bom, a polícia tem um limite. Para a polícia, 

do jeito que se fala, do ponto de vista ideológico, a polícia chega lá, prende todo mundo 

e resolve o problema. Eles vão para a delegacia, depois prisão. Apareceu ali procurando 

droga, prende, prende, prende. É justamente o contrário do que defendemos, é o 

isolamento do convívio social. Não resolve, não resolveu em nenhuma sociedade. Nós 

acompanhamos nos Estados Unidos, acompanhamos na Espanha, em Portugal, não há 

país que resolveu o problema prendendo e excluindo as pessoas do convívio social. É o 
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contrário. É no convívio social que resolvemos o problema. Então a polícia tem um 

limite. 

Agora ao distribuir recursos de forma indiscriminada, o que aconteceu? Nós 

tivemos duas consequências obvias, deputado Gasparini. Uma foi que houve uma maior 

demanda e aumentou a oferta de drogas na região. É a Lei da Oferta e da Procura, é uma 

coisa econômica básica. E depois aumentou o preço também, porque tem mais dinheiro. 

Ficou mais rentável. Então não só tivemos uma irrigação maior de pedras, et cetera, e 

derivados, como tivemos também não só na quantidade, mas também no valor. Passou a 

ser mais interessante. 

Por último, e não menos importante, a presença do tratamento naquela região, 

inclusive do ponto de vista da hospedagem das pessoas. Se optou, ao invés de como 

fizemos na primeira metade dos anos 2000 que foi abrir equipamentos para além das 

fronteiras do centro e tentar levar as pessoas de volta para o local mais próximo de sua 

origem, antes de chegar no centro, porque ninguém nasceu lá, não. Concentraram os 

serviços, produtos, ofertas de serviço inclusive de moradia lá. Então o sujeito começou 

a morar lá, recebeu um dinheiro supostamente por um determinado trabalho, que não 

tinha nenhum tipo de monitoramento e o resultado disso é uma ineficiência, uma 

ineficácia enorme no tratamento. Um gasto de recursos enormes e um resultado pífio. É 

isso que aconteceu lá. 

O Estado tem uma participação lá, é verdade, especialmente no Cratod, que é a 

porta de entrada para os serviços de saúde e sociais agora, dada a associação entre 

assistência social e a política ter vindo, o Coed ter vindo para a Secretaria de 

Desenvolvimento Social, foi uma determinação do governador Geraldo Alckmin, trazer 

o assunto para o campo social e não mais para o campo policial ou para o campo 

somente da Saúde Pública. É também policial e da Saúde Pública, mas não é só. O 

comando dessas operações tem que estar no campo social, com todas as organizações 

sociais, sejam elas religiosas ou não.  

Hoje temos um nível de atendimento no campo da retaguarda, e os números 

demonstram isso, muito mais eficiente no ponto de vista da retirada das pessoas de lá 

por parte do Estado, do que o trabalho que é feito no programa “Braços Abertos”, da 

Prefeitura de São Paulo. O que para nós, do ponto de vista sociológico e de estudo, é até 

bom. Vemos qual política está dando certo e qual política não está dando certo. São 

números, não adianta o discurso político, são números, dados, objetivo. 
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Quero terminar, Presidente, mais uma vez agradecendo muito a oportunidade, 

abrindo para os colegas para que possamos ter uma fluidez nesse debate. Sei que todos 

aqui têm conhecimento de causa, o que vai engradecer e enriquecer o debate. Muito 

obrigado, Presidente Adilson Rossi. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADILSON ROSSI - PSB - Nós é que agradecemos, 

secretário. Antes que passemos a palavra aos membros da Comissão, quero registrar 

aqui e até bem da justiça, a equipe que acompanha o secretário Floriano Pesaro, a 

presença da Gleuda, que esteve conosco aqui na nossa primeira reunião e nos trouxe 

informações muito importantes. Muito obrigado pela presença de vocês.  

Também registrar aqui que na semana passada nós recebemos o Dr. Marcelo 

Ribeiro, do Cratod. Foi uma reunião também muito produtiva. O Cratod nos enviou 

aqui um convite para que a Comissão conheça o trabalho que eles realizam. Até 

proporia aos membros da Comissão, porque vamos entrar em recesso agora, no mês de 

julho, e quem sabe não poderíamos em um dia do recesso, deputado Telhada, 

Wellington, Welson, Paulo e Jooji, marcamos um dia agora durante o recesso para 

visitarmos o Cratod. Depois fazemos um contato para saber qual dia é melhor para 

todos nós. Mas registro aqui o convite do Cratod para fazermos uma visita e 

conhecermos in loco o que acontece e qual o trabalho que eles desenvolvem. 

 

O SR. CORONEL TELHADA - PSDB - Pela ordem, Sr. Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - ADILSON ROSSI - PSB - Pela ordem, deputado 

Coronel Telhada. Nós temos já uma lista de inscritos aqui.  

 

O SR. CORONEL TELHADA - PSDB - Pois não, Presidente. Aguardo minha 

vez. Não há problema. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADILSON ROSSI - PSB - Desculpa, mas foram dando 

sinal... O deputado Jooji Hatto, depois o deputado Paulo Correa e depois o deputado 

Coronel Telhada.  

 

O SR. - Só vou pedir licença de um minuto para fazer uma entrevista com a TV 

Assembleia. Retorno em seguida.  



18 
 

 

O SR. PRESIDENTE - ADILSON ROSSI - PSB - Ok, obrigado deputado. Vou 

registrar aqui o seu nome na lista de inscrição. Vamos ouvir então o nobre deputado 

Jooji Hatto, que hoje estreia aqui em nossa CPI. Está deputando em nossa CPI, obrigado 

deputado pela sua presença.  

 

O SR. JOOJI HATTO - PMDB - Caríssimo Presidente Adilson Rossi, todos os 

companheiros da CPI da Epidemia do Crack, dizer que sou o caçula. Estou chegando 

agora, mas com privilégio de estar aqui ouvindo o nosso secretário social, Floriano 

Pesaro, que foi companheiro nosso e um dos melhores vereadores da capital. Um dos 

melhores deputados federais e também melhor secretário social e municipal. Está sendo 

o melhor secretário do estado de São Paulo, esse estado que precisa de um secretário do 

porte de Floriano Pesaro. Quero parabenizá-lo, em algum instante eu falei para o 

Presidente e dei um sinal aqui para ele, que eu queria ser o primeiro a fazer intervenção, 

porque não sei se conseguirei chegar até o final. Mas a minha vontade é ouvi-lo o dia 

inteiro. Vossa Excelência trouxe dados muito importantes para essa CPI e com certeza 

deve ser, não participei de outras reuniões, mas um dos depoimentos mais importantes 

dessa CPI. Penso assim.  

Para resumir, queria dizer que quando o secretário disse que quando o Ítalo 

cometeu esse crime, errou a família, a comunidade e o Estado. Isso é verdadeiro, não 

adianta culpar só a polícia. Errou a família, porque o pai e mãe estão presos, o filho era 

abandonado. A comunidade errou, não absorveu, não adotou esse garoto. Todo ser 

humano quando nasce, nascem iguais, depois o meio é que vai mudando.  

Eu queria só dizer que nós, como Estado, como sociedade, erramos também. 

Médicos, paramédicos, sociólogos, psicólogos, enfim, todos erramos. Ele procurou mais 

de 20 centros de recuperação e acabou tendo esse incidente com a polícia aqui na Zona 

Sul. Outro que tivemos agora recentemente, de 11 anos, constrange a todos nós. Dez, 11 

anos, sendo morto pela polícia. Isso deixa todos nós muito constrangidos.  

Eu sou seu aliado e admirador. Conte comigo na Secretaria Social aqui do estado. 

Eu gostaria que você fosse meu aliado também, porque eu tenho um projeto aqui 

tramitando nessa Casa. Eu fiz aquele Projeto da Lei Seca, de retirar e controlar bebida 

alcoólica. Os pais bebem em demasia, chegam em casa e espancam a mulher, espancam 

os filhos e acontece dessas crianças estarem perambulando pelas ruas de São Paulo e do 

país.  
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Eu fiz um outro projeto que é do cruzamento, é lei. Mas infelizmente ocupa até a 

polícia às vezes de não cumprir a lei. Podiam ajudar. Lei é lei, não interessa quem vai 

fazer cumprida, se é prefeitura, o estado, polícia... Todos temos que cuidar. Quando 

estive na União Soviética, falavam que os russos comiam as crianças e não vi nenhuma 

criança na rua. Eu via crianças nas creches, escolas, em todos os locais. Aqui em nosso 

país é diferente. Vemos crianças pelas ruas.  

Fiz a Lei Seca para controlar bebida alcoólica, para evitar acidades, órfãos, 

deixam e maltratam as famílias, traz essa desagregação familiar, vão parar nas 

penitenciárias e as crianças vão para as ruas, vão para os cruzamentos que V. Exa. citou. 

Eu tenho esse Projeto do Cruzamento, aprovado em lei. Retirar todas as crianças dos 

cruzamentos, dos pontos nevrálgicos, pontos que estão menores sendo explorados por 

mães e pais de rua. Não é a mãe biológica. Essa criança aprende tudo que não presta, na 

Padre Adelino com a Avenida Salim Maluf, e outros cruzamentos da vida, 

principalmente aqui em São Paulo.  

Vemos às vezes policiais de braços cruzados nos cruzamentos e não coíbem mãe 

de rua a explorar criança, pegam aquelas esmolinhas... O indivíduo dá 10 centavos, 20 

centavos pensando que está ajudando a criança e está ajudando a mãe que vai comprar 

drogas e outras coisas mais. Aí não conseguimos resolver esse problema do consumo 

das drogas, porque nossas crianças, os clientes, estão crescendo cada dia mais e nós 

deixamos a bel-prazer.  

Eu preciso da sua ajuda, secretário, e não farei cerimônia, vou pedir. Tem um 

projeto tramitando nesta Casa, chamado Toque de Acolher. Esse Toque de Acolher, 

falava-se em toque de recolher e falei que o melhor título era Toque de Acolher. 

Acolher a criança da rua e trazer para a família, trazer essa criança para os centros de 

recuperação e temos vários centros, associações que já cuidam disso. Eu cito, por 

exemplo, a Casa Esperança em Guaratinguetá, em Campinas, enfim. Temos vários 

equipamentos.  

É muito importante que o secretário traga esses dados para os deputados, para que 

possamos divulgar. Eu vou divulgar o seu trabalho, secretário, porque muitos eu não 

sabia, dessa diminuição das crianças nos cruzamentos. Isso vai de encontro com o 

mesmo objetivo desse Projeto Toque de Acolher.  

Quero ouvir os outros companheiros, então finalizo dizendo que lá em 

Fernandópolis, lá em Andradina, em Pereira Barreto, Ilha Solteira, teve um juiz, 

Evandro Pelaim, que tocou um decreto judicial, não o Poder Legislativo, e colocou isso 
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em Fernandópolis, o Toque de Acolher. Ele até colocou o nome de Toque de Recolher, 

mas falei para mudar para Toque de Acolher, porque é menos arma para os opositores. 

Porque tem posição... Meu projeto está aqui na Assembleia e tem partidos inteiros que 

são contra.  

Eu quero dizer que o decreto do Evandro Pelarim foi cassado pelo Poder 

Judiciário, uma pena. Ele estava tendo ótimo resultado. Crianças que ficavam em 

boates, botecos da vida, até em locais promíscuos, com exploração de trabalho infantil 

sexual, era feito nessa região como é feito aqui em São Paulo também. Então, secretário, 

não adianta enxugar gelo, porque isso aqui temos que coibir na base, no âmago do 

problema.  

Eu gostaria de contar o apoio de V. Exa. e todos os deputados dessa Casa para que 

possamos aprovar esse Toque de Acolher e dar à nossas crianças e adolescentes um 

melhor caminho. Esses futuros herdeiros merecem um país melhor, não esse país com 

12 milhões de desempregados, com essa crise econômica, social e política sem 

precedentes da história. Nós precisamos dar a essas crianças e adolescentes um rumo 

melhor, um futuro melhor. 

Desculpa ter falado demais. Secretário, seja bem-vindo. É um prazer imenso, 

gostaria de ouvir mais, o dia inteiro. Você só traz dados importantes para nós. Obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADILSON ROSSI - PSB - Com a palavra o deputado 

Paulo Correa, o mais jovem aqui da nossa CPI, mas que também desenvolve um 

trabalho muito interessante na área social. É pastor evangélico e tem lá, sob a 

responsabilidade dele e da sua igreja, casas de recuperação, secretário, e faz um bonito 

trabalho. Tem dado uma contribuição fantástica para nossa CPI. Tem a palavra Vossa 

Excelência. 

 

O SR. PAULO CORREA JR. - PEN - Obrigado Presidente, obrigado colegas e 

pares. Parabenizar o secretário pelo trabalho realizado não só no município, mas agora 

no estado. Dedicação e vasto conhecimento que eu hoje tive o privilégio de ouvir os 

dados importantes, como colocou o deputado Jooji, e ver a sua disposição de estar aqui 

na Assembleia acrescentando à essa CPI. 

Eu apenas quero pontuar duas questões para que possamos avançar. 

Primeiramente, sou da cidade de Santos e ela é conhecida pela cidade da caridade. Tem 
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ali a primeira Santa Casa de Misericórdia, sem falar do primeiro e melhor time de 

futebol do mundo. Mas temos ali muita gente que ajuda quem está na rua, enfim.  

Eu vejo que a nossa cidade hoje está um pouco perdida em ações para combater o 

crack. A epidemia do crack é algo que tomou conta da nossa cidade. Só existe uma 

forma e via de entrada na cidade, e hoje quando você chega a partir das 18, 18 e 30 na 

cidade de Santos, passando ali ao lado da rodoviária, muita gente. E eu vejo que não 

existe uma ação efetiva, por mais que o prefeito tenha se esforçado. Precisamos talvez 

de uma visita do secretário, e eu o convido para que visite nossa cidade e possamos 

conversar com o prefeito, com a sociedade para acharmos uma saída. Está desesperador 

e lamentável ver. 

Nós que trabalhamos com dependentes químicos, sabemos que a demanda tem 

crescido cada vez mais e não temos nenhum tipo de respaldo, nem do governo 

municipal, nem estadual. Nossa casa fica praticamente na cidade de Itanhaém. É uma 

opção nossa não ter ajuda e convênios. É uma questão nossa particular, enfim. Eu clamo 

e peço ajuda do secretário para que possamos ir à cidade de Santos ver a situação, que 

está lamentável na entrada de nossa cidade. 

Outra questão é que presidi a audiência pública do orçamento, sou membro efeito 

da Comissão de Finanças, na cidade de Registro. Estive na cidade de Registro na 

segunda-feira e um dos assuntos abordados foi a questão de não ter o programa 

“Recomeço”, que não chega ao Vale do Ribeira. Foi colocado e pontuado isso na 

audiência pública, e me comprometi que estaria pedindo uma audiência com o 

secretário e prove a Deus de estarmos juntos aqui. Existe alguma perspectiva, algum 

projeto de chegar ao Vale do Ribeira? É uma população carente, mas que também vem 

crescendo a cada dia que passa, pela falta do emprego, aquilo tudo que o senhor já 

colocou aqui. Os jovens estão caminhando para o lado das drogas. Eu gostaria de saber 

se existe alguma perspectiva e um plano de ação para o Vale do Ribeira.  

Só essas duas questões que eu queria pontuar, obrigado. E vou pedir para só dar 

um pulinho na Comissão de Finanças, porque estão precisando de quórum ali. Já volto. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADILSON ROSSI - PSB - Mas antes que V. Exa. se 

ausente, lembro aqui que foi um requerimento de V. Exa. pedindo para que se 

realizássemos as audiências públicas. Seria um bom momento para já estudarmos a 

audiência pública da Baixada Santista. Com certeza vamos contar aqui com o apoio do 

nosso secretário para a realização da audiência. Ou a presença dele ou alguém que o 
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represente, acho que é muito importante e podemos já começar a estudar a data dessa 

audiência, deputado Paulo Correa. 

 

O SR. PAULO CORREA JR. - PEN - Precisamos, Presidente. Só peço licença 

ao secretário também, já retorno.  

 

O SR. PRESIDENTE - ADILSON ROSSI - PSB - Dando continuidade à lista 

de inscritos, deputado Coronel Telhada. Tem a palavra.  

 

O SR. CORONEL TELHADA - PSBD - Eu queria agradecer a presença do 

nosso amigo, deputado e também secretário Floriano Pesaro. Quando propus a vinda 

dele nesta Casa, eu fiz porque sou testemunha do trabalho que ele desenvolveu como 

secretário municipal. Éramos comandante do 7º Batalhão e ele secretário municipal, e 

praticamente, apesar de não trabalharmos juntos, não nos conhecíamos na época, não 

tínhamos amizade, mas já nos conhecíamos de vista, nós atuamos em várias operações 

juntos.  

Uma coisa interessante da apresentação do deputado e secretário Floriano Pesaro, 

que achei que até pela minha formação e pela bandeira que defendo aqui da Segurança 

Pública, é que anteriormente havia a ideia de que a “cracolândia” era um problema de 

polícia. Infelizmente perdemos muitos policiais militares que foram expulsos da polícia, 

não sei se o Floriano sabe disso, por causa de ações na “cracolândia”. Eles eram listados 

pelos antigos comandantes do 7º Batalhão para atuarem fortes contra a “cracolândia”, e 

aquilo é uma fábrica de loucos. Os policiais eram escalados todas as noites na 

“cracolândia”, e o que não poderiam deixar acontecer, aconteceu.  

O policial perdia o controle, porque ele era um enxuga gelo constante, era 

desafiado toda noite, vivia naquela loucura toda noite, e alguns policiais perderam o 

controle e tomaram algumas atitudes erradas, violentas e pagaram com a demissão e 

alguns até presos. Perderam a carreira na polícia por tais atitudes. Eu reputo como 

culpado disso os comandantes que não deveriam ter feito isso e fizeram, mas isso é 

outro assunto. 

Com a chegada do Floriano e nossa chegada ao 7º coincidindo também, nós 

passamos a atuar de uma forma mais técnica e mais profissional. Eu lembro que um 

primeiro discurso que fiz para a famigerada Globo, na época, onde vieram me cobrar 

postura com a “cracolândia”. E eu disse bem claro naquela entrevista que a 
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“cracolândia” não era um problema de polícia, era um problema social, de Saúde 

Pública, onde deveria haver o envolvimento de todas as instituições.  

Eu lembro que no dia seguinte essa entrevista foi vinculada e fui chamado por 

meu então comandante, que me chamou a atenção dizendo que eu era louco e não 

deveria ter falado aquilo, que era um absurdo. Eu expliquei para ele que realmente eu 

não estava tranquilo quanto a minha postura, porque a polícia não iria resolver aquele 

problema, e realmente aquilo não era um problema da Polícia Militar. Me surpreendi, 

alguns dias depois, do mesmo comandante que chamou minha atenção dando uma 

entrevista dizendo que não era problema da polícia, era problema social. 

Então desde a passagem do deputado Floriano Pesaro e, modéstia à parte, da 

minha passagem pelo 7º, esse problema passou a ser encarado como um problema 

social. Vossas Excelências notem hoje que a polícia não é mais cobrada quanto à 

“cracolândia”. Isso não aconteceu simplesmente porque tinha que acontecer, foi porque 

houve uma ação do deputado Floriano Pesaro e da nossa parte da Polícia Militar.  

Acompanhávamos várias vezes as Kombis que recolhiam o pessoal, pessoas que 

levávamos inclusive para o distrito. Acompanhamos o trabalho que ele falou aqui, das 

crianças nos semáforos, que era uma realidade muito grande, desde que eu era tenente 

praticamente acontece isso. Quando eu era capitão ali no 4º Batalhão, na área do 23 DP, 

em Pertizes, para ser mais claro, na Avenida Ordem e Progresso, próximo ao viaduto... 

Me fugiu o nome, ali perto da Federação Paulista de Futebol. Ali havia dezenas de 

crianças, nos quatro, cinco semáforos, pedindo.  

Isso acabou, mas como ele disse, infelizmente está retornando e ninguém faz 

nada. Agora com as férias vai piorar, porque as crianças, infelizmente em situação de... 

O PT fala que não tem mais pobreza no mundo, mas no Brasil tem muito ainda. Falaram 

que erradicaram pobreza, mas não sei da onde erradicaram. A pobreza está aí e cada dia 

aumenta mais. E com as férias vão aumentar esse número de crianças nas ruas.  

É um problema que o pessoal não está se voltando para ele e vai voltar a ser uma 

aflição para a sociedade. Quero aqui dar o meu testemunho do trabalho forte que o 

deputado Floriano Pesaro desenvolveu, agradecer porque ele é um sociólogo, e muitas 

vezes até nos conflitamos em algumas ideias, o que é saudável e democrático. Pela 

formação dele como sociólogo e a minha como militar, muitas vezes nós nos 

confrontamos em algumas ideias. Mas essas ideias têm gerado muitos frutos.  

Hoje ouvi aqui atentamente, quando ele inclusiva explanava sobre a morte do 

Ítalo, como o Jooji também falou. Eu tenho lido isso também, Floriano. Quem matou 
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aquele menino não foi a polícia, foi a sociedade. Existem muitos Ítalos que irão morrer 

ainda, infelizmente, porque enquanto não fizermos nada e acharmos que a polícia tem 

que resolver o problema, eles continuarão acontecendo diariamente. 

Então parabéns por sua gestão e continue com nosso apoio. Nós entendemos 

também que o problema da... A semana passada teve o Roberto, não é? Dr. Roberto 

esteve conosco aqui e falou inclusive... Marcelo, perdão. O Marcelo falou da internação 

compulsória, que eu continuo entendendo como uma das soluções para a grande maioria 

que está na “cracolândia”.  

Nós entendemos o trabalho de convencimento, entendo tudo isso porque não sou 

técnico na área, isso é necessário, mas sabemos que grande parte lá infelizmente tem 

que virar internação compulsória. É um problema que ainda persiste no seio de São 

Paulo e precisa ser dada toda a atenção possível.  

Como o senhor falou, no mundo todo temos esse problema e não é um problema 

que será resolvido da noite para o dia. Mas se nós voltarmos nossa atenção para isso e 

trabalharmos em cima disso, com certeza teremos uma queda nessa situação, teremos a 

sociedade, o problema é que a sociedade hoje aceita tudo como normal. Hoje a pessoa 

passa pela “cracolândia” e quando vê 200, 300, 400 pessoas na rua ele fica assustado, 

acha um absurdo, mas ele tão logo dobra a esquina e esquece daquilo, porque aquilo 

para ele é normal em São Paulo hoje. 

Quando deixarmos de aceitar isso como normalidade, talvez consigamos resolver 

esse problema. A CPI da Epidemia do Crack vem justamente trazer à tona a lembrança 

da sociedade que esse problema existe e precisa ser devidamente acompanhado e 

trabalhado para que seja minimizado no máximo possível, porque chegamos num ponto 

que as famílias, independente de toda a classe social, de toda a formação, praticamente 

todos nós aqui temos parentes ou amigos envolvidos com crack. Todos sabemos a 

desgraça que é em um seio familiar isso aí. 

Floriano, parabéns para você e toda sua equipe. A Dra. Gleuda esteve conosco 

também e fez uma bela explanação. Então em seu nome, da Dra. Gleuda, quero 

parabenizar toda a sua equipe pelo trabalho que vem desenvolvendo. Conte conosco 

aqui. Muito obrigado, Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - ADILSON ROSSI - PSB - Antes de ouvirmos o 

próximo inscrito que é o deputado Welson Gasparini, quero registrar aqui a tempo e 

penitenciar por não ter feito antes. Informar que a vinda do secretário Floriano Pesaro é 
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resultado de um requerimento do nobre deputado Coronel Telhada. Muito obrigado por 

seu empenho de ter trazido a essa Comissão esse requerimento e o resultado satisfatório 

está aqui.  

Nobre deputado Welson Gasparini. 

 

O SR. WELSON GASPARINI - PSDB - Sr. Presidente, eu gostaria que minhas 

primeiras palavras sejam de reconhecimento ao governador Geraldo Alckmin, por ter 

entregue a Secretaria nas mãos do Floriano. A sua competência, a sua ação, sem dúvida 

alguma é de grande importância. Para nós aqui na Comissão a sua exposição foi 

importantíssima, nos trazendo informações importantes sobre esse problema grave que 

vive a nação brasileira. Que busquemos, cada um, encontrar um modo de apoiar cada 

vez mais ações como as suas que são desenvolvidas na Secretaria de Desenvolvimento 

Social. 

Agora vou ser sincero, tem momentos que desanimamos, Floriano. Veja por 

exemplo a notícia de que temos hoje 11 milhões de desempregados no Brasil. Calcule o 

que acontece em uma família humilde, pobre, onde o pai está desempregado, a mãe está 

desempregada, o filho criança ou adolescente se não tiver uma formação muito firme 

vai para o crime, para as drogas, não só para consumir, mas para inclusive ser um 

adjuvante muito importante na questão do desenvolvimento das drogas em nosso país. 

Uma pergunta que eu gostaria de fazer é o seguinte. Discute-se muito o direito de 

ir e vir, dito aqui, do problema de menores adolescentes nas ruas na “cracolândia” e 

também nas esquinas pedindo recursos financeiros. Consta a dificuldade da polícia em 

tomar algumas providências e impedir a existência desses menores na “cracolândia” ou 

mesmo sem qualquer assistência em determinados pontos da cidade, que é o chamado 

direito de ir e vir. Eu tenho a impressão que o certo seria efetivamente recolher essas 

crianças e verificar se tem família, onde estão os pais e se não tem, então o Estado toma 

conta dessas crianças, mas não pode deixar completamente abandonadas ali, entregues 

ao vício.  

Na bandeira brasileira tem um slogan, “Ordem e Progresso”. Tinha que colocar 

um acento, ficando “Ordem é Progresso”, daí mudaríamos muita coisa realmente no 

Brasil. Agora como vamos mudar se a classe dirigente, a classe política não está dando 

exemplos? Agora em julho entra todo mundo de férias, enquanto esse país vive esse 

drama de milhões de desempregados, enquanto o país vive esse drama de roubalheira de 

bilhões de reais, que são exemplos para os adolescentes. Se podem roubar como estão 
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roubando nesse país e não acontece quase nada, por que eles não têm direito de roubar 

se não tem emprego para trabalhar? 

É uma situação muito difícil e a classe dirigente não dá o exemplo. Lá em Brasília 

também, agora no mês de julho todo mundo vai para casa. Enquanto o trabalhador tem 

um mês de férias por ano, na realidade essa classe dirigente tem dois meses de férias por 

ano. E o exemplo está sendo muito pequeno, de tal forma volto a insistir, ordem é 

progresso. Está faltando realmente isso em nosso país. 

Eu me perdi, mas queria dizer apenas isso. Parabéns pela sua atuação e ao 

governador Geraldo Alckmin por tê-lo em sua equipe uma pessoa com seu idealismo e 

sua competência. 

 

O SR. CORONEL TELHADA - PSBD - Pela ordem, Sr. Presidente. 

                                     

O SR. PRESIDENTE - ADILSON ROSSI - PSB - Pela ordem, deputado 

Coronel Telhada.            

 

O SR. CORONEL TELHADA - PSBD - Eu esqueci de citar em minhas palavras 

a presença do senhor Marcello Nicastro, coordenador do NAE. O NAE também tem 

feito um trabalho forte no assunto crack, inclusive tivemos uma reunião dias passados e 

está nos acompanhando aqui nosso aliado da CPI. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADILSON ROSSI - PSB - Registrada a presença do 

Marcello Nicastro, coordenador de Educação do NAE. Seja bem-vindo, é um prazer 

recebe-lo aqui. 

Com a palavra o deputado Wellington Moura. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Boa tarde, muito obrigado Dr. 

Floriano pela presença do senhor e a vinda. Foi um convite e o senhor veio de pronto 

atendimento a essa CPI, atendeu as necessidades dela trazendo grandes explicações. 

Explicações que vemos que são importantes para ela, para que possamos analisar e 

trazer, como relator, explicações importantes para nosso estado. 

Eu acredito que o senhor foi feliz até mesmo em dizer... Eu que sou também 

pastor evangélico, faço parte da Igreja Universal. E o senhor disse que o trabalho da fé 

está provado que cura, então parabenizo pelo senhor até mesmo dizer isso. Realmente 
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temos mostrado isso, não só a Universal, como todas as partes religiosas, católicas, 

espiritas, enfim. Tem demonstrado que a parte da fé realmente cura.  

A Igreja Universal tem um trabalho realizado, na qual gostaria até de convida-lo 

para um dia poder participar, que acontece todos os domingos, a cura dos vícios. Sete 

mil pessoas, aproximadamente, todos os domingos, fazem parte dessa reunião, só para 

você ter ideia. Lá muitas pessoas são curadas, são pessoas que chegam lá no vício, 

crack, álcool, drogas e saem de lá totalmente livres dessa situação. O senhor foi feliz em 

dizer que esse trabalho da fé cura, então parabenizo por essa iniciativa. 

Eu gostaria de dizer ao senhor que infelizmente temos visto que o senhor muitas 

vezes tem feito um trabalho, porém o trabalho que você tem apresentado tem sido 

eficaz, porém não tem trazido resultado, porque o senhor não caminha sozinho, 

infelizmente. Se você caminhasse sozinho, acredito que faria muito mais, pelo grande 

trabalho que você tem apresentado desde já em sua Secretaria.  

Tenho visto que realmente você tem procurado, com o pouco que o senhor tem, 

que aparentemente parece muito, mas é pouco o orçamento da Secretaria de 

Desenvolvimento Social, e principalmente diante do trabalho que é apresentado na 

“cracolândia”. Vimos que 400 crianças, que você disse terem sido tiradas da 

“cracolândia” e sabemos o seguinte. Se gasta mais com usuário de droga do que com 

aluno na escola, secretário. Vemos que se houvesse uma prevenção melhor, já 

começando dentro das escolas, acredito que não chegaria talvez a esse ponto de termos 

hoje tantas crianças, tantas pessoas que estivessem drogadas não só no estado de São 

Paulo, como também em todo o Brasil e mundo. 

Infelizmente nosso país um dos que mais se comercializa as drogas, se não o 

maior país que se comercializa drogas em todo o mundo. Então vemos que na 

“cracolândia” é uma situação complicada, porque o senhor está se debatendo como um 

imã na minha concepção. Um imã ao contrário. Um imã quando ele se gruda, por mais 

que possa estar perto ele possa se grudar, mas longe o imã, ao contrário, inverto, ele não 

se gruda de forma nenhuma. As Secretarias Municipais com a Secretaria do Estado 

infelizmente não se batem em seus pensamentos. Eu concordo com o pensamento do 

senhor. O projeto que, infelizmente, a Secretaria do Desenvolvimento Social Municipal 

tem apresentado é um projeto totalmente errado. É um projeto que não funciona, um 

projeto que na minha concepção não anda, e faz com que as pessoas ao invés de saírem 

das drogas, elas se mantenham lá naquele local e permaneçam naquela situação. 
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Por isso, secretário, gostaria de perguntar ao senhor se o trabalho que é feito na 

Praça da Sé, porque sabemos que na Praça da Sé infelizmente é um lugar que se abriga 

muitos moradores de rua. Onde há moradores de rua, infelizmente acaba se tendo 

também um consumo grande de drogas, porque muitos estão nas ruas devido ao grande 

consumo das drogas. Eu gostaria de saber o que vocês têm feito na Praça da Sé para se 

evitar... Enfim, o trabalho que vocês têm apresentado lá. 

Parabenizo o senhor por sua presença, tenho certeza que o governo de São Paulo 

tem procurado fazer o máximo possível e sabemos que poderia fazer mais. É o que eu 

sempre tenho pensado, que poderíamos fazer mais pela sociedade, não só a sua parte, 

como também a Secretaria da Saúde, Polícia Militar, Polícia Civil, mas como tenho 

conversado e até conversei com o Coronel Telhada, sabemos que temos que mudar as 

leis. Se não mudarmos as leis do nosso país, infelizmente não vamos conseguir mudar 

muitas coisas que queremos fazer.  

Muito obrigado pela atenção do senhor. 

 

O SR. PAULO CORREA - PEN - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADILSON ROSSI - PSB - Pela ordem, deputado Paulo 

Correa. 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Ah, um aparte. Dizer ao senhor, 

secretário, que estaremos... Até o deputado Paulo Correa... Vai lançar um Bom Prato em 

Santos. Acredito que talvez a presença... O senhor vai estar presente. Vai ser no mês de 

julho agora... Amanhã? 

 

O SR. FLORIANO PESARO - Amanhã, às 11 e meia, com o governador. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Perfeito, queria defender o secretário 

por causa disso, porque pedimos a presença de Santos... Eu sou da Baixada também e 

estaremos juntos lá. Obrigado. 

 

O SR. PAULO CORREA - PEN - Só gostaria de acrescentar na minha fala, eu 

esqueci. Parece não ser pertinente ao assunto momentaneamente, mas o resultado final 

pode ser pertinente se não houver uma prevenção. Nós temos um problema gravíssimo, 

e peço que o secretário se sensibilize com este assunto, porque é preocupante. 
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Eu subo e desço a serra quase todos os dias. Nós temos um fluxo muito grande de 

trabalhadores que estão invadindo os pedágios. Não sou contra o trabalhador, acho que 

no momento que vivemos de crise... 

 

O SR. FLORIANO PESARO - O ambulante? 

 

O SR. PAULO CORREA - PEN - O ambulante, exatamente. O ser humano 

acaba entrando em desespero, mas sou a favor da ordem e progresso, como disse o 

deputado Gasparini aqui. Está ficando uma desordem. Os veículos passam a 40, 50 por 

hora ali e qualquer hora vai acontecer uma tragédia, porque eles estão invadindo na hora 

do comboio. Aí vem a questão de quem é usuário, vem assaltar... Enfim, poderíamos ter 

um equipamento ou um diálogo com os ambulantes? Para que pudéssemos organizar 

isso. 

Isso vem acontecendo há muito tempo, é um problema social nosso. Não temos 

nenhum tipo de diálogo, nem da Eco Vias, e agora trazendo de primeira mão para o 

secretário, para que possamos iniciar isso. Eu lamento a nossa situação, que o ser 

humano tenha que se submeter para ganhar o pão de cada dia, mas acredito que com 

ordem vamos ter um progresso. Necessita-se de ordem nessa área social do nosso 

estado. São muitas pessoas e cada dia que passa vai crescendo mais. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADILSON ROSSI - PSB - Com a palavra o nobre 

secretário. 

 

O SR. FLORIANO PESARO - Obrigado, Presidente Adilson Rossi. Vou 

rapidamente responder aos senhores deputados, iniciando pelo deputado Wellington 

Moura, o relator da CPI e já me colocando à disposição para contribuir no relatório.  

A expectativa que nós do Poder Executivo temos dessa CPI é que de fato poderia 

se sair, se formular, uma série de indicações de procedimentos e indicações para que os 

poderes Executivos municipal e estadual pudessem se conscientizar das análises e das 

depurações que foram feitas nos debates aqui nessa CPI. 

A expectativa que nós temos é que vocês possam contribuir com um relatório 

final apresentando sugestões, inclusive procedimentais, de protocolo de atenção e 

atendimento, isso inclusive reforça nosso trabalho. Quando somos questionados 

ideologicamente, porque há um componente ideológico como reforcei aqui, ou do ponto 



30 
 

de vista do negócio que está por trás do atendimento social, nós com o relatório dessa 

CPI podemos fortalecer nossa posição e política pública.  

Então eu queria ajudar e contribuir pessoalmente, com a execução desse relatório 

final da CPI. Conte comigo para isso.  

Quero dizer rapidamente o seguinte, nós acompanhamos... Eu tive um problema 

pessoal no começo do ano, o Coronel Telhada acompanhou e esteve em casa 

acompanhando também, tive uma fratura na perna e fiquei quase dois meses, 60 dias 

trabalhando em casa. O governador até havia pedido para eu tirar licença, mas eu falei 

que não quebrei a cabeça, quebrei a perna e posso continuar trabalhando. 

Eu tive o prazer pelas mãos do meu colega, e foi colega também do Coronel 

Telhada, o vereador Jean Madeira, que é um dos mais queridos vereadores de São 

Paulo, o Pastor Formigoni esteve em casa e trouxe um livro que ele tem...  

 

O SR. PAULO CORREA - PEN - A Última Pedra. 

 

O SR. FLORIANO PESARO -  A Última Pedra, e trouxe as fotografias, trouxe 

todo o ambiente que aquele trabalho feito na Avenida João Dias... 

 

O SR. PAULO CORREA - PEN - 1.800, Santo Amaro. 

 

O SR. FLORIANO PESARO - Esse que é realizado todo domingo. Eu até 

combinei com o Rogerio Formigoni de estar presente. Podíamos combinar de ir juntos, 

porque o governador recomendou que fizéssemos algum tipo de associação e parceria 

para levar esse trabalho de domingo, de alguma forma estendendo-a para a região da 

Luz. Então precisaríamos construir isso, e se o senhor puder nos ajudar eu ficaria muito 

grato. 

 

O SR. PAULO CORREA - PEN - Claro. 

 

O SR. FLORIANO PESARO - Mas tive a honra de receber o Formigoni na 

minha casa, me visitando e ver o trabalho que é feito como mais uma testemunha de que 

realmente as religiões, a fé, acreditar em uma força maior pode nos ajudar nesse 

processo. Sou de origem judaica, frequento a Sinagoga, tenho vários rabinos que 

trabalham nesse campo, e me impressiona.  
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Um rabino que se chama Pasternak, ele trabalha ali na região do Pacaembu, 

trabalhava com as crianças ali na Praça Charles Müller, em todo aquele entorno. Ali foi 

um dos lugares que tivemos mais sucessos, e foi pela palavra da fé. O rabino levava as 

crianças para um trabalho espiritual que realmente mudou a vida daquelas crianças, que 

hoje já são adolescentes porque já tem cinco, seis, sete anos. 

Em relação à questão do orçamento, deputado. Nosso orçamento é muito aquém 

das nossas necessidades. Somando-se a isso a situação que o deputado Welson 

Gasparini descreve aqui com precisão, nós estamos vivendo um momento no Brasil 

dificílimo. Uma crise econômica sem precedentes que desemboca em uma crise social. 

Quanto pior a economia, mais o trabalho que recai sobre as áreas sociais, não só da 

assistência, mas inclusive nas assistências, no CRAS e nos CRES, nos Centros de 

Referência da Assistência Social. 

Nós precisamos de mais orçamento. Eu sempre digo para o governador, que 

quanto mais o serviço social puder agir, menor serão as consequências da violência e da 

ilegalidade, do ilícito que temos na sociedade, não tenho dúvida disso. É preciso 

reforçar a nossa atuação através de mais recursos. Não se faz política social sem 

dinheiro, não há milagre nesse campo. Há parcerias, mas não milagres no campo do 

orçamento. 

Quero mais uma vez reforçar a ideia de que estarei presente quantas vezes forem 

necessárias, inclusive no encerramento da CPI, na apresentação do relatório eu gostaria 

de ser convidado para estar presente. Quero também aproveitar a posição do deputado 

Gasparini quando fala das dificuldades.  

Eu considero que a questão do desemprego é mortal para o desenvolvimento 

social, assim como considero que mais importante que os programas de transferência de 

renda, que diga-se de passagem fomos nós que criamos durante o governo do presidente 

Fernando Henrique Cardoso, fui secretário do Bolsa Escola Federal, que antecedeu o 

Bolsa Família, e a vinculação primordial era com a Educação. Nós acreditávamos e 

acreditamos que, o que salva a humanidade é o conhecimento, e não o dinheiro. O 

dinheiro é algo temporário, mas o conhecimento e educação permanecem. Isso 

biblicamente está lá... Não dar o peixe, mas ensinar a pescar. Somos daqueles que até 

podemos dar o peixe no momento de maior emergência, mas temos que ensinar esse 

povo a pescar. É isso que vai tirá-los da situação de miséria e não o Bolsa Família. 

Em um monte de crise como essa, com a inflação e o desemprego, vemos que o 

Bolsa Família não sustenta mais essas pessoas. Elas voltam para uma situação originária 
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de pobreza. Então quero dizer a dificuldade que tivemos, inclusive, com os poderes 

constituídos. Deputado Moura falou da história das leis, é importante mexer nas leis, 

mas é importante também mexer na cultura da sociedade. 

O Ministério Público Estadual abriu diversos processos de investigação, depois 

foram todos arquivados, para saber se estávamos fazendo políticas higienistas quando 

tirávamos as crianças das regiões mais centrais, desprotegidas e sob risco iminente, 

inclusive de morte, porque estávamos escondendo a pobreza. E eu dizia aos promotores 

do Grupo Especial de Políticas Sociais criado na época que a pobreza não estava no 

centro, a pobreza estava na periferia. Se eu tinha 400 crianças perambulando pelo centro 

em situação de risco eminente, eu tinha mais de 400 mil nas periferias.  

Portanto tirar a criança de uma situação de rua não é esconder pobreza, assim 

como não é esconder a pobreza embaixo do tapete, como diriam os promotores, tirar a 

população em situação de rua. É uma obrigação, está previsto no Estatuto da Criança e 

do Adolescente. Não se faz porque é mais fácil usar um discurso político ideológico do 

que uma ação efetiva que dá trabalho. 

Mas sou do campo daqueles que gostam de ter uma ação executiva efetiva, que dê 

resultado esperado, até porque todos nós somos pagos pelos impostos e pela sociedade 

que espera um trabalho efetivo de nós.  

Por último, Coronel Telhada, em relação ao ponto que acho que é o ponto mais 

importante que o senhor destaca que é a questão da internação compulsória. Esse é um 

discurso que também caiu no campo da ideologia, igual redução de danos. 

Especialmente a turma mais ligada ao PT, não quero aqui ficar falando de partido 

político, porque tem vários campos, mas especialmente os petistas falavam que nós do 

governo do estado éramos higienistas, porque queríamos fazer internações 

compulsórias.  

A internação compulsória está na lei sancionada pelo presidente Fernando 

Henrique Cardoso, que foi construída pelo ministro José Serra na época, o maior 

ministro da Saúde da história do Brasil, que é a Lei Antimanicomial. Quem disse que 

não podia internar além de um determinado período fomos nós, não eles. Essa lei foi 

construída e sancionada pelo presidente Fernando Henrique como uma das leis mais 

modernas antimanicomiais do mundo. Lá está prevista a internação compulsória. Ela é 

mais uma opção, alternativa de tratamento temporária. No entanto, o programa 

“Recomeço” do estado praticamente não abriu mão desse expediente. Nós tivemos 

pouquíssimas... 19 casos em três anos de programa. Por quê? Porque não foi necessário. 
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Para o acolhimento que fizemos de mais de sete mil pessoas que passaram pelo Cratod e 

pelo Recomeço, 19 foram compulsórias. A base do convencimento ainda vence.  

Pois não? 

 

O SR. CORONEL TELHADA - PSDB - Sete mil dos outros foram voluntários? 

 

O SR. FLORIANO PESARO - Voluntários, procuraram atendimento, Coronel 

Telhada, e muitos foram convencidos pelo serviço social. É possível, é obvio... Está 

aqui o comandante Paulo também, não é? Da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, 

que tive a honra de trabalhar ao seu lado também naquele período de 2005 a 2008. 

Obrigado pela presença, comandante. 

Nós tivemos ali na base do convencimento um sucesso tremendo. É óbvio que 

você não vai convencer o sujeito quando ele está “noiado” ou sob efeito da droga, é 

inútil. Mas quando ele está em um momento de lucidez é o momento da abordagem. 

Temos pesquisas técnicas da Secretaria de Desenvolvimento Social que mostram um 

desejo enorme daquelas pessoas de saírem daquele circuito. Eles se sentem aprisionados 

lá. Eles são prisioneiros de um... Até digo que, usei uma expressão outro dia em um 

debate que é interessante, eles são verdadeiros refugiados urbanos.  

Imagina a figura do refugiado, essa que estamos vendo na televisão dos sírios. 

Essa turma é igual. São refugiados e vem em busca de alguma coisa, que provavelmente 

é melhor que aquilo que eles tinham. Imagina o desastre que é a origem dessas pessoas, 

no ponto de vista social. Eles vêm buscar alguma coisa e são refugiados urbanos. Nesse 

sentido, Coronel Telhada, eu acho que a internação compulsória é válida, está prevista 

em lei, mas posso afirmar ao senhor que ela é uma medida suprema. Antes dela, a base 

do convencimento e do acolhimento no território tem surtido muito efeito. 

Infelizmente no caso de São Paulo a obrigação por essa abordagem territorial é do 

município, porque assim está preconizado no SUAS, o Sistema Único de Assistência 

Social. A abordagem no território é feita pela cidade, e não pelo estado. E não tem 

nenhum sentido fazer um trabalho de concorrencial, isso é obrigação da prefeitura fazer 

a abordagem com o serviço social local. É aqui, em Ribeirão, em Santos, em Botucatu e 

todas as demais cidades. 

Quero também agradecer ao deputado Paulo Correa e dar uma boa notícia. Nós 

vamos estender o programa para o Vale do Ribeira. O Recomeço está sofrendo algumas 

modificações por conta da lei federal nova das entidades sociais, a Lei 13.019 que 
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mudou a relação entre os Poderes Executivos e as entidades sociais. Estamos então 

reformulando o “Recomeço”, para lançar um edital com absoluta transparência e 

participação de todas as entidades regularmente inscritas, sendo religiosas ou não, sem 

nenhum tipo de discriminação para que possamos lançar um novo edital e estender o 

programa até Registro. Pode dar essa boa notícia à região. 

 

O SR. PAULO CORREA - PEN - Previsão? 

 

O SR. FLORIANO PESARO - Agora no segundo semestre.  

Bom, agradecer mais uma vez a palavra de todos. Foram muito gentis e até acho 

que não mereço tanta gentileza, mas quero agradecer a palavra dos amigos, Coronel 

Telhada é um amigo, Jooji Hatto é amigo, são amigos que tive a oportunidade de estar 

no Parlamento.  

Aliás, o que fica dessa nossa passagem por aqui e sei que o deputado Adilson 

Rossi já tem alguns mandatos também, três mandatos, o que fica são as amizades. Aqui 

acabamos criando relações pessoais e políticas que são de grande valia e valor. Muito 

obrigado a todos, e contem comigo em tudo que for necessário para a boa evolução dos 

trabalhos dessa CPI. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADILSON ROSSI - PSB - Essa Presidência, em nome 

de todos os membros da CPI quer agradecer o nobre secretário Floriano Pesaro. Não só 

a disponibilidade de estar conosco aqui hoje, mas se colocando à disposição para o 

decorrer de toda essa CPI. Nós vamos precisar muito da sua ajuda, de algumas 

informações, de alguns conselhos e orientações. 

Fica aqui o nosso muito obrigado. Obrigado àqueles que acompanham o 

secretário, ao Marcello Nicastro, ao Comandante Paulo, muito bom recebe-los aqui. 

Muito obrigado, tenham todos um bom dia e um bom almoço. 

 

* * * 


