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O SR. PRESIDENTE - ROQUE BARBIERE - PTB - Nós vamos proceder
aqui, declaro aberta a reunião especial de eleição de presidente e vice-presidente da
Comissão de Assuntos Desportivos para o primeiro biênio da 19ª Legislatura. E
consulto os senhores membros se há a indicação de algum nome para o cargo de
presidente da Comissão.

O SR. DELEGADO OLIM - PP - Pela ordem, Sr. Presidente. Gostaria de
indicar para a Presidência o nobre deputado Paulo Correa para a Presidência da
Comissão de Assuntos Desportivos.

O SR. PRESIDENTE - ROQUE BARBIERE - PTB - Não havendo nenhum
outro nome indicado, por aclamação, está eleito então para presidir esta Comissão, esta
honrada e respeitada Comissão, o honrado deputado Paulo Correa, a quem eu convido
para assumir o lugar deste coitadinho aqui para eleger o vice.

***

- Assume a Presidência o Sr. Paulo Correa Jr.

***

O SR. PRESIDENTE - PAULO CORREA JR. - PATRI - Bem, antes de
consultar os nobres colegas deputados sobre a questão da vice, se tem alguma indicação,
eu quero registrar a presença do Delegado Bruno, deputado Tenente Coimbra, deputado
Luiz Fernando, deputado Jorge do Carmo, deputado Cezar, deputado Altair Moraes,
deputado Delegado Olim, deputado Roque Barbiere, que estava presidindo os trabalhos,
este deputado que preside, Paulo Correa Júnior; só esses deputados. Eu quero,
primeiramente, agradecer aos colegas que acabaram votando na nossa pessoa para que
possa estar presidindo aqui os trabalhos da Comissão de Assuntos Desportivos.
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Agradecer tanto ao deputado Roque, que presidiu os trabalhos, o deputado
Altair, o deputado Tenente Coimbra, deputado Luiz Fernando, deputado Jorge,
deputado Delegado Olim, deputado Cezar, deputado Bruno; dizer aos senhores que
faremos de tudo para representar muito bem a todos os senhores aqui membros desta
Comissão. Lembrando que quando nós tratamos – eu já fui membro desta Comissão na
legislatura passada, durante os dois biênios, e nós tínhamos e manteremos a mesma
linha.
Quando se fala de assuntos desportivos não se refere apenas ao futebol. Isso é
uma cultura, acho que no Brasil, que acha que o esporte é todo pautado na questão do
futebol, e aqui nós teremos o tratamento igual para todas as modalidades esportivas e
assim teremos e queremos a sugestão dos senhores para que a gente continue tratando
do Esporte de modo geral, atingindo os menos favorecidos, levando sugestões a esta
Casa e ao Governo do Estado para, inclusive, aumentar dentro do Orçamento – fazer
essa sugestão porque o orçamento é muito curto para o Esporte. E que a gente possa já
no início do trabalho começar a pedir ao governador e fazer emenda, indicação, ao
Orçamento, para que aumente então a verba para o Esporte de São Paulo. Eu consulto
os senhores membros se há indicação.

O SR. LUIZ FERNANDO LULA DA SILVA - PT - Pela ordem, Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE - PAULO CORREA JR. - PATRI - Pela ordem,
deputado Luiz Fernando.

O SR. LUIZ FERNANDO LULA DA SILVA - PT - Sr. Presidente, o futebol,
esta Comissão ela não vai tratar só do futebol, mas inegavelmente o grande esporte
neste país é o futebol. O Brasil é o país do futebol e eu queria pedir a permissão dos
nobres pares para apresentar um candidato à vice-presidência, que é o Dr. Olim, que é
presidente do Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Paulista de Futebol, grande
pessoa que acompanha e participa ativamente. E eu queria deixar consignado a
candidatura do deputado Olim, e aproveito o ensejo para parabenizar V. Exa. pela
eleição.
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O SR. PRESIDENTE - PAULO CORREA JR. - PATRI - Muito obrigado,
deputado Luiz Fernando, justamente era esse o comando que eu estava dando quando o
senhor pediu pela ordem, a consulta sobre se tem mais algum colega que quer indicar
algum outro nome para a Vice-presidência da Comissão.

O SR. TENENTE COIMBRA - PSL - Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE - PAULO CORREA JR. - PATRI - Pela ordem, o
deputado Tenente Coimbra.

O SR. TENENTE COIMBRA - PSL - Queria indicar o colega Altair Moraes
do PRB para o cargo de vice-presidente.

O SR. PRESIDENTE - PAULO CORREA JR. - PATRI - O.k., então.

O SR. DR. JORGE LULA DO CARMO - PT - Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE - PAULO CORREA JR. - PATRI - Pela ordem,
deputado Jorge do Carmo.

O SR. DR. JORGE LULA DO CARMO - PT - Boa tarde, presidente, boa
tarde aos nobres colegas presentes. Eu quero me desculpar, presidente, eu vim aqui para
votar em V. Exa. e quero registrar aqui meu apoio, dizer que eu cheguei um pouquinho
atrasado, mas dizer que estou muito feliz pela vossa indicação e o comando que
certamente dará, junto com o colega que for eleito vice-presidente aqui. Dizer que eu
sou também um defensor e gosto muito do Esporte como geral, então não só o futebol,
mas todas as demais modalidades, dizer que não tenho dúvida que V. Exa. comandará,
estarei aqui para ajudar naquilo que estiver ao meu alcance. Está bom? Parabéns pela
vitória.

O SR. PRESIDENTE - PAULO CORREA JR. - PATRI - Muito obrigado,
Dr. Jorge do Carmo, deputado, só colocando ao senhor que, infelizmente, o nosso
processo de eleição já havia acabado quando o senhor chegou, mas eu peço que a
secretaria registre na Ata a sua posição. Muito obrigado, deputado, conte conosco.
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Então, já que temos dois nomes aqui indicados, pergunto aos senhores se: tem mais
alguma outra indicação? Não havendo outra indicação, colocarei então em votação
nominal os nomes indicados. Como vota o deputado Roque Barbiere?

O SR. ROQUE BARBIERE - PTB - Deputado Olim.

O SR. PRESIDENTE - PAULO CORREA JR. - PATRI - Deputado Olim.
Como vota o deputado Altair?

O SR. ALTAIR MORAES - PRB - Em Altair Moraes.

O SR. PRESIDENTE - PAULO CORREA JR. - PATRI - Altair Moraes.
Como vota o deputado Tenente Coimbra?

O SR. TENENTE COIMBRA - PSL - Altair Moraes.

O SR. PRESIDENTE - PAULO CORREA JR. - PATRI - Altair Moraes.
Como vota o deputado Luiz Fernando?

O SR. LUIZ FERNANDO LULA DA SILVA - PT - Delegado Olim.

O SR. PRESIDENTE - PAULO CORREA JR. - PATRI - Delegado Olim.
Como vota o deputado Jorge do Carmo?

O SR. DR. JORGE LULA DO CARMO - PT - Delegado Olim.

O SR. PRESIDENTE - PAULO CORREA JR. - PATRI - Como vota o
deputado Bruno Lima?

O SR. DELEGADO BRUNO LIMA - PSL - Altair.

O SR. PRESIDENTE - PAULO CORREA JR. - PATRI - Deputado Altair.
Como vota o deputado Cezar?
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O SR. CEZAR - PSDB - Altair.

O SR. PRESIDENTE - PAULO CORREA JR. - PATRI - Altair. Como vota
o deputado Delegado Olim? Como ficou a votação? Quatro a quatro. Eu vou sugerir que
a gente.

O SR. DELEGADO BRUNO LIMA - PSL - Sr. Presidente, questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE - PAULO CORREA JR. - PATRI - Deputado, eu quero
aqui comunicar a presença do deputado Marcio Nakashima que acaba de chegar e
agradecer pela sua presença, nunca fiquei tão feliz pela presença de um colega.

O SR. MARCIO NAKASHIMA - PDT - Então vamos lá, presidente. Primeiro,
boa tarde, quero justificar que eu estava atendendo o prefeito de Tambaú, cidade essa no
interior de São Paulo que na segunda-feira recebeu a notícia do Vaticano que o padre
Donizetti vai ser beatificado. Então estava lá e por isso eu me atrasei, mas já cheguei
aqui na votação, já passou a votação, mas eu queria deixar consignado que ontem
conversamos em Plenário, e meu voto seria do senhor. E agora, parece que eu cheguei
para numa disputa aqui do desempate que está: como é que está essa votação aqui? Está
quatro a quatro.

O SR. ROQUE BARBIERE - PTB - Você é que vai bater o pênalti. Não
pipoca, não.

O SR. PRESIDENTE - PAULO CORREA JR. - PATRI - Delegado Olim ou
o deputado Altair.

O SR. MARCIO NAKASHIMA - PDT - Deputado Altair, quero te pedir
desculpas, mas aqui eu preciso votar no meu amigo Delegado Olim, conheço já há
algum tempo, sei que já atuou aqui, e o meu voto vai para o amigo aqui o Delegado
Olim. Peço desculpas, mas já havia conversado com ele anteriormente. Está bem?

O SR. PRESIDENTE - PAULO CORREA JR. - PATRI - Para finalizar,
então, voto Delegado Olim com cinco votos, e o deputado Altair com quatro votos.
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Cabe a este presidente então votar, em não decidir, já está praticamente, se eu votar no
colega Altair, desejando ao Altair também todo o sucesso, dizendo a ele que nós
conversamos muito sobre essa questão e coloquei pelo consenso de todos, o Delegado
Olim é um colega que também tenho grande admiração, trabalhamos juntos as questões
da Segurança, e também é um grande companheiro.
Então, como já está decidido, para não ter mais um imbróglio e ter que adiar a
votação para mais uma semana, a gente ter que discutir na outra reunião a Vicepresidência, eu também declaro voto ao nobre colega Delegado Olim, dizendo ao nosso
colega Altair, que tem toda a legítima clareza e mobilidade nesta Comissão, nós
estamos aqui para somar. É claro que este eu acho que é o único momento que a gente
tem a disputa, após esse momento nós viramos um corpo de deputados para disputar
tudo aquilo que o Esporte merece. Então parabéns, deputado Olim, o senhor é eleito
vice-presidente da Comissão de Assuntos Desportivos.

O SR. DELEGADO OLIM - PP - Primeiramente, queria agradecer ao Sr.
Presidente, queria agradecer a todos os pares que votaram em mim, que não votaram
também, que estamos juntos, aqui é uma só família. Altair, tenha a certeza que
estaremos juntos. Muito obrigado, aqui ao voto que acabou confirmando a Vicepresidência, que é do meu amigo, o deputado Marcio, meu amigo de longas datas,
sempre estivemos juntos nas horas boas e nas horas ruins, ele sabe disso. E nas horas
ruins ele sempre foi um parceiro e eu não quero que ninguém aqui passe o que a família
de Marcio Nakashima passou.
Então tenha a certeza de que você tem aqui um amigo, todos vocês, obrigado a
todos, um a um, meu sempre amigo, o meu eterno amigo Luiz Fernando, deputado que
eu tenho um carinho especial, faz parte do futebol de São Caetano – não é? –; São
Bernardo. São Bernardo foi muito forte quando ele era o presidente, infelizmente agora
temos problemas lá, tem pessoas que não querem investir no futebol, acha que aquilo é
um lugar que não deve. Mas na hora que dá renda, na hora que o time aparece, com
certeza lembra do time de São Bernardo.
Muito obrigado a todos e, presidente, estamos juntos nessa empreitada,
estaremos aí, todas as vezes que o senhor nos chamar estamos aqui à sua disposição.
Muito obrigado a todos.
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O SR. LUIZ FERNANDO LULA DA SILVA - PT - Pela ordem, Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE - PAULO CORREA JR. - PATRI - Pela ordem, o
deputado Luiz Fernando.

O SR. LUIZ FERNANDO LULA DA SILVA - PT - Eu queria parabenizar o
Delegado Olim, parabenizar o nobre deputado Altair, eu queria lembrar aos pares da
importância desta Comissão. Eu tenho muita segurança ao afirmar isto: o Esporte é uma
das melhores ferramentas da disciplina. A criança, o jovem, acompanha o técnico,
orienta-se pelo técnico. Eu estive à frente de um projeto por mais de dez anos chamado
Projeto Tigrinho. Nós tirávamos mais de 11 mil crianças das ruas diariamente através
do Esporte – no caso meu a modalidade era o futebol.
E eu tenho certeza, em especial nesse momento de violência, uma guerra contra
as drogas, contra a criminalidade, da importância do Esporte para a gente disputar a vida
dessas crianças. Então queria, Sr. Presidente e nobres pares, acho que a responsabilidade
nossa de – hoje a Secretaria de Esportes está na mão do PRB –auxiliar o secretário com
recurso, com emenda, acho que essa briga não é das outras comissões e nem dos outros
deputados, é especialmente nossa, que estamos nesta Comissão.
Então, no sentido de que nós possamos levar o Esporte a cada rincão,
especialmente nas periferias, para fazer a disputa com a criminalidade e com a droga.
Parabéns à direção, o nosso presidente, nosso vice-presidente, parabéns, deputado
Altair, e conte conosco aí na caminhada.

O SR. ALTAIR MORAES - PRB - Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE - PAULO CORREA JR. - PATRI - Pela ordem, o
deputado Altair. Antes disso eu queria registrar a presença do deputado Caio França e
informar ao deputado que acaba de ser eleito seu colega que preside aqui, o deputado
Olim é o vice-presidente da Comissão. Pela ordem, o deputado Altair

O SR. ALTAIR MORAES - PRB - Quero parabenizar o senhor pela brilhante
vitória, o Olim também, e dizer a todos os pares o seguinte. Eu vim do Esporte, eu tive
uma carreira de esportista. Eu passei dez anos na Seleção Brasileira de Caratê, eu vim
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de fundamento do Esporte, eu participei de um grupo chamado na época – era o antigo
Projeto Rondon –, não sei se o Olim conhece, mas é um projeto que veio do militar, e
fui criado através desse projeto, Olim.
Então eu conheço muito bem o Esporte, não posso dizer que mais do que
ninguém porque eu acho que cada um tem uma experiência, mas eu fui atleta dez anos
da Seleção Brasileira, fui vice-campeão mundial, deca campeão Norte-Nordeste.

O SR. DELEGADO OLIM - PP - De caratê?

O SR. ALTAIR MORAES - PRB - De caratê.

O SR. DELEGADO OLIM - PP - Só armado com você, então.

O SR. ALTAIR MORAES - PRB - E, olha, se tiver perto eu quebro, se for de
longe, já era. Então eu sei o que é o Esporte, eu tive academia, eu sou professor de
educação física, dei aula de musculação, então eu sei o que é o Esporte eu sei o que é
esporte de competição, porque eu competi em alto nível, eu sei o que é o esporte para
iniciante, porque eu fui iniciante, eu vim de projetos sociais, eu me alimentava no
Projeto Rondon porque eu não tinha comida na minha casa.
Eu sou nordestino, esse meu sotaque italiano é porque eu sou de Recife, que é a
Veneza italiana, Veneza brasileira. E não tinha o que comer, eu comia no Projeto
Rondon para treinar caratê. Então eu sei o que é tirar uma criança da rua, e os meus
amigos, deputados, que estavam comigo na rua, a maioria tornou-se bandidos, outros
morreram, outros estão presos, e outros não sei nem o que estão fazendo da vida, mas o
Esporte para mim foi uma ressocialização, então eu acredito no Esporte de verdade.
Por isso que me coloquei como vice, respeito também a votação de todos os
pares, e vamos compor, mas eu vou lutar sim, e vou lutar para todos os esportes.
Concordo com o nobre deputado que o Brasil é o país do futebol, mas o Brasil é o país
de muita coisa, nós temos campeões de vôlei, nós somos o primeiro lugar no mundo
tanto de quadra como de praia, nós temos campeões mundiais de judô, de caratê, nós
temos vários campeões mundiais de natação. Então nós temos muita gente envolvida no
Esporte, e a gente não pode ficar só com essa mentalidade que é o país do futebol e
pronto, não.
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Concordo que realmente fomenta muito a área esportiva através do futebol, mas
nós não podemos desprezar os outros esportes, que são muito importantes. Então eu vou
lutar nesta Comissão, junto com todos os pares, para a gente mudar isso, a gente dar
uma equiparada. Está bem, senhores? Obrigado.

O SR. ROQUE BARBIERE - PTB - Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE - PAULO CORREA JR. - PATRI - Pela ordem, o
deputado Roque Barbiere.

O SR. ROQUE BARBIERE - PTB - Primeiro para lhe dar parabéns, pela
merecida eleição, parabéns ao Olim, parabéns ao Altair, que falava comigo agora há
pouco, mas eu já havia me comprometido e há 30 anos que eu estou aqui, eu nunca
faltei com a minha palavra, desafio alguém a desmentir que eu renuncio meu mandato.
Eu dei a palavra, nem sabia que ela era cantada, não sabia dessa história bonita de vida
dele. Eu também sou professor de educação física, fui jogador de futebol, e imaginei
que eu entendia alguma coisa de Esporte, depois que eu vi a roubalheira que fizeram
contra o Palmeiras nesse negócio de vídeo, eu não entendo nada de Esporte, cheguei à
conclusão que eu não entendo mais nada de Esporte, mas contem comigo para auxiliar.
Nós tínhamos lá na minha cidade em Birigui, presidente, há 200 anos atrás,
campeonato infantil nas escolas, campeonato de fábrica de calçado, campeonato
amador; o Bandeirante Esporte Clube, que chegou até na série Especial, onde eu joguei
futebol principal de São Paulo, de repente, sumiu tudo. Acabaram os campos de futebol,
começaram a surgir minicampos, as escolinhas começaram – os malandros tomaram
conta da escolinha, o jogador bom é tomado da família e vendido o passe para os times
grandes. Isso aconteceu muito e a gente foi desanimando um pouquinho de futebol.
Para vocês terem uma ideia, uma vez eu contratei o Palinha, que jogou no São
Paulo, na Seleção Brasileira, para jogar no Bandeirante, eu não era nem diretor do time.
Era o açougueiro que pagava o salário dele. O vagabundo, todo jogo, no meio do
intervalo – a mulher dele traía ele como o goleiro do Grêmio – tinha que pegar um avião
para o Rio Grande do Sul, só tinha aquele horário do voo, todo jogo ele enguiçava, no
segundo tempo não voltava, e nós gastamos uma fortuna no futebol profissional, e o
Bandeirantes hoje está acabado, liquidado, por falta de incentivo, por má direção.
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Então, realmente, tem razão ele, não é só futebol, não. O mais importante é o
social, é tirar essa meninada da rua, da droga, e para isso precisa ter recurso. Hoje a
Secretaria, pelo que eu entendo, não tem dinheiro para dar uma bola, uma rede para um
prefeito levar para a cidade dele. E aí compete a nós.

O SR. LUIZ FERNANDO LULA DA SILVA - PT - Exatamente.

O SR. ROQUE BARBIERE - PTB - Quando formos aprovar o Orçamento,
reforçar por conta nossa, fazer o Governo engolir, entre aspas, e mandar recursos para a
Secretaria para que ela possa fazer alguma coisa. Ela não consegue fazer uma unidade
de esporte, não consegue liberar um recurso para um prefeito fazer uma unidade de
esporte porque não tem recurso, mal consegue pagar a folha de pagamento e comprar
um kit lá, que é uma porcaria. Eventualmente eles sorteiam uma prefeitura e dão aquele
kit de material esportivo.
Nós podemos fazer isso mudar, juntos, sem ciumeira, independentemente de
partido, ideologia, de nada. Nós juntos podemos fazer isso mudar, e eu quero ajudar
nesse processo de mudança, bem relacionado, bem citado aqui pelo Altair e pelo
Fernando. De resto, parabéns, Olim, você trata de tirar aquele negócio de vídeo que nos
rouba todo jogo, o cara nem foi lá ver, um pé impedido, uma chuteira impedida e
tiraram o Palmeiras fora do campeonato. Não tem importância, vai ter retorno. Mas boa
sorte, vamos continuar.

O SR. CEZAR - PSDB - Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE - PAULO CORREA JR. - PATRI - Pela ordem,
deputado Cezar.

O SR. CEZAR - PSDB - Parabenizar eles dois aí pela. O Altair, ele já tinha
contado essa história, visitou nós, a nossa cidade lá, e contou a vida esportiva dele,
nordestino vencedor, saiu de lá, ganhou com o Esporte. E a gente sabe, eu tenho um
filho que é faixa preta no jiu-jítsu, e eu sei o que é ser faixa preta no judô e jiu-jítsu.
Parabéns a ele, parabéns ao Olim, os três que estão aqui, o Paulo, o Olim e o Altair são
pessoas capacitadas. O Olim já está há muito tempo na Federação Paulista.
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E o Esporte não é só futebol, hoje eu estive com o José Guimarães, José Roberto
Guimarães esteve visitando a nossa cidade, ele tem um polo lá, tem 15 meninas. O José
Roberto Guimarães hoje aproveita a nossa mão de obra lá, ele aproveita a juventude da
nossa cidade, Araçariguama, Itapevi, Jandira, Barueri, Santana de Parnaíba, então nós
temos 15 meninas lá nas mãos do José Roberto Guimarães que é um incentivador do
vôlei, um professor, um baita de um técnico, de um treinador, e é morador de Santana
de Parnaíba também.
Mas eu fiquei feliz da escolha de vocês três, sei que vocês vão conseguir fazer o
melhor para o Esporte, porque o Esporte precisa mesmo de pessoas que estão no meio
dele. Então muito obrigado, obrigado, Olim, ao Altair, e a você Paulo.

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Pela ordem, Presidente.

O SR. PRESIDENTE - PAULO CORREA JR. - PATRI - Pela ordem, o
deputado Caio França.

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Primeiro, para me desculpar aqui pelo atraso,
estava em Indaiatuba, tentei chegar para votar, mas fiquei feliz da sua eleição, também
teria voltado em Vossa Excelência. Cumprimentar o Olim também, um amigo, e sei que
também da sua trajetória, Altair. Dizer também da minha história, eu sou fanático pelo
Esporte, acredito no Esporte como meio de transformação das pessoas.
A gente vive num momento em que o País discute muito os orçamentos de
algumas pastas, e a gente tem que parar às vezes com algumas demagogias, de falar de
uma ou outra pasta, e não lembrar do Esporte. Na hora de falar do Esporte todo mundo
fala, mas isso tem que acontecer na prática. Só dando dois exemplos, presidente, eu
acho que nós temos a tarefa também – claro tem a questão do alto rendimento que é
muito importante –, mas em especial a gente tem dois grandes eventos do Esporte
tocados pela Secretaria do Estado que são os Jogos Abertos do Interior e os Jogos
Regionais.
Há muitos anos atrás era uma disputa das cidades para ver qual cidade ia sediar
esses jogos, e ultimamente as cidades estão pedindo para que outras cidades aceitem,
porque elas não têm condição de tocar os Jogos Abertos, nem os Jogos Regionais.
Então, a gente tem que ter a maturidade de fazer essa discussão aqui, e ver o quanto isso
é importante para a gente. Porque foi lamentável o que aconteceu nos últimos anos,
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chegou a faltar medalha para entregar para os atletas que participaram, que disputaram,
o primeiro, segundo colocado.
Então fica aqui a nossa disposição e vontade, eu acho que a gente vai ter muito
trabalho pela frente para fazer com que a Secretaria de Esporte funcione na prática. Eu
dei dois exemplos aqui, de dois eventos que talvez sejam os maiores eventos que a
Secretaria de Estado toca, e que hoje as prefeituras estão correndo de fazer esse evento.
Se não me engano, São Bernardo fez o último porque São Bernardo ainda é uma cidade
onde a estrutura ao longo dos anos é um pouco mais organizada – o ABC se juntou para
fazer os Jogos Abertos, veja só em que estado que nós chegamos.
Então eu queria deixar esse desafio aqui, não só para Vossa Excelência, mas
para esta Comissão, de fazer com que os Jogos Abertos, os Jogos Regionais possam
voltar a ser aqueles Jogos Abertos que há alguns anos atrás já foram, e que hoje não
acontecem mais. Parabéns pela eleição e conte com o nosso trabalho.

O SR. TENENTE COIMBRA - PSL - Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE - PAULO CORREA JR. - PATRI - Obrigado,
deputado, já passo pela ordem o deputado Coimbra, lembrando que o deputado Caio
França é da mesma região que eu sou. E eu pensei comigo, hoje eu vou receber o voto
da família França, e chegou atrasado, não foi dessa vez, mas teremos oportunidade.

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Quero deixar registrado que o meu voto seria
do deputado Paulo Correa Jr.

O SR. PRESIDENTE - PAULO CORREA JR. - PATRI - Obrigado,
deputado, deixar registrado, então, aqui nós terminamos o processo de votação, mas
deixar registrado na nossa Ata. Pela ordem, o deputado Tenente Coimbra.

O SR. TENENTE COIMBRA - PSL - Presidente, queria parabenizá-lo pela
eleição, deputado da nossa Baixada, que mostra a força no Esporte que a Baixada
Santista tem hoje, com três deputados fazendo representatividade aqui dentro desta
Comissão. Parabenizar o deputado Olim, pedir desculpa de eu não ter votado, mas
conversamos anteriormente, conversamos ontem com o deputado Altair, ele contou um
pouco a história dele no Esporte, mas como a palavra foi dada, ela foi mantida.
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Mas de maneira geral, gostaria de parabenizar, eu que tenho uma certa trajetória
de muitas modalidades, muay thai, jiu-jítsu, boxe, canoagem, onde eu tive a
oportunidade de disputar. Joguei nas categorias de base na Portuguesa Santista, nossa
Baixada, o Caio eu acho que joga bola lá, a gente é do fute-mesa, eu ensino ele lá. Mas
eu queria um olhar, além desses esportes tradicionais, eu acho que a minha
representatividade nisso vai ser nesse sentido, os esportes da mente, também como o
poker, os esportes on-line, que estão cada vez em um crescente maior. Então, eu
acredito que essa inclusão ela vai ser muito importante nesta Comissão também.

O SR. MARCIO NAKASHIMA - PDT - Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE - PAULO CORREA JR. - PATRI - Pela ordem, o
deputado Marcio Nakashima.

O SR. MARCIO NAKASHIMA - PDT - Bem, queria parabenizar o deputado
Altair pela fala, não conhecia o seu histórico, parabéns. E dizer o seguinte, em
Guarulhos, a cidade onde eu resido, o Esporte simplesmente só existe na pasta, só existe
no cargo. Guarulhos é um município grande aqui, é o segundo maior município do
estado de São Paulo, e infelizmente a pasta também lá está com dificuldades. Aqui falou
o deputado Caio França que não tem medalhas, eu quando jovem disputava um
campeonato que era as Olimpíadas Colegiais, ficava aquela coisa, aquela disputa,
movimentava a garotada corria, eu disputava com bastante felicidade. E hoje o
campeonato não acontece mais porque não tem nem medalhas.
Guarulhos cresceu de uma forma muito grande e desordenada, e eu cresci na
periferia, jogava, corria, eu chegava da escola corria para o campo de futebol, para o
campinho, para poder jogar bola, reunir com os amigos, e hoje nós não temos mais
nada, não tem campinho, não tem as quadras, as praças estão abandonadas, os ginásios
estão abandonados e a gente precisa verificar a situação, porque eu aposto no Esporte
como meio de inclusão social. O Esporte recruta, ele não deixa os jovens serem
recrutados pelo crime, pelas facções criminosas, pelas drogas, e eles vão praticar
Esporte, porque Esporte é saúde, Esporte é inclusão social, e é nisso que eu aposto.
Então, faço parte da Comissão e eu gostaria muito do senhor, do Delegado Olim
também, que tivesse um olhar muito especial não só para o município de Guarulhos,
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mas para todos os outros municípios, que eu tenho certeza que é uma dificuldade geral,
mas o Esporte é de extrema importância na inclusão social das crianças.

O SR. DELEGADO BRUNO LIMA - PSL - Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE - PAULO CORREA JR. - PATRI - Pela ordem,
deputado Delegado Bruno.

O SR. DELEGADO BRUNO LIMA - PSL - Primeiramente.

O SR. MARCIO NAKASHIMA - PDT - Desculpa, Delegado, Sr. Presidente,
gostaria de pedir licença ao senhor e aos demais, eu estou com compromisso, tem gente
me esperando lá e eu vou precisar me ausentar.

O SR. PRESIDENTE - PAULO CORREA JR. - PATRI - Sem problemas,
deputado. Obrigado pela sua presença.

O SR. MARCIO NAKASHIMA - PDT - Obrigado, parabéns mais uma vez.

O SR. DELEGADO BRUNO LIMA - PSL - Primeiramente, parabenizar V.
Exa. pela eleição, e pedir desculpa para o meu colega Delegado Olim, mas eu quero
pautar a minha trajetória na política – que é igual o Roquinho falou, que a palavra dada
é palavra cumprida, é igual a flecha, ela não volta para trás. Como eu já tinha
empenhado e não sabia da sua candidatura, foi apontado voto para o Altair, que também
é meu amigo, nosso, fico feliz de ouvir os colegas falando em Esporte no sentido de
ressocialização.
Nós, que somos oriundos da Segurança Pública, sabemos que a Polícia Civil
hoje só enxuga gelo, a Polícia Militar tem agido, a questão da violência, os números só
aumentam por conta de não ter nas comunidades carentes – onde eu convivi, nasci em
comunidade carente – uma quadra de futebol, um centro esportivo. Eu fico muito feliz
que o viés também desta Comissão aqui vai estar atuando para ressocializar, tirar essa
molecada do crime, abrir centros esportivos e trazer essa molecada para o Esporte, para
a Educação. Eu fico muito feliz que a nossa Comissão aqui está indo por essa linha,
contem comigo aqui e vamos juntos tentar fazer a diferença.
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O SR. CEZAR - PSDB - Questão de ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE - PAULO CORREA JR. - PATRI - Pela ordem, o
deputado Cezar.

O SR. CEZAR - PSDB - Endossando aqui o deputado Caio França, ele falou do
Esporte no interior, que nós fizemos isso muito, os Jogos Abertos das cidades O que a
Comissão tem que prestar atenção e o Esporte também, a Secretaria de Esporte, é que
quando se montam isso, contratam-se valores de outra cidade. Então, se você tem lá um
cara bom de vôlei, você vai lá e contrata e põe a camisa da sua cidade nele.
Isso devia ser proibido terminantemente, porque eu vi isso muito quando eu era
prefeito e eles chegavam nas cidades para fazer os Jogos Abertos do Interior, tinha um
hotel para esperar ele, e eles tinham um salário por fora. Isso tem que ser proibido
terminantemente, que as cidades sejam representadas pelos seus moradores, pelos seus
atletas, forjados na cidade, nada de compromisso com outros, o campeão de caratê, o
campeão de vôlei, de boxe, que isso traz uma diferença muito grande. Tem cidade que é
bicampeã, mas com atletas que não moram lá. Tenho certeza absoluta disso que eu estou
falando. Obrigado pela oportunidade.

O SR. LUIZ FERNANDO LULA DA SILVA - PT - O senhor me permite um
aparte, deputado Cezar? Eu queria propor ao senhor, e a gente pode até subscrever, a
gente fazer um requerimento ao secretário para que isso seja feito. Hoje realmente é
uma disputa profissionalizada: “Olha, fulano vai cobrar tanto para jogar pela cidade de
ciclano”. E aí nessa sua ideia a gente, o senhor faz, a gente subscreve.

O SR. CEZAR - PSDB - Vamos fazer juntos, todos aqui podemos fazer, todos
estão no Esporte, a gente é membro, todos nós podemos assinar juntos.

O SR. ALTAIR MORAES - PRB - Se me permite um aparte, deputado.

O SR. PRESIDENTE - PAULO CORREA JR. - PATRI - Pela ordem, o
deputado Altair. Se o senhor permite o aparte ainda.
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O SR. ALTAIR MORAES - PRB - Em relação ao que o deputado Cezar está
falando, para vocês terem uma ideia, isso não é coisa de hoje, eu disputei por Guarulhos
nos Jogos Abertos, eu era da Seleção Brasileira de Caratê, estava morando em Recife, e
fui contratado para disputar por Guarulhos. Mata a pau isso aí – entendeu? –, porque
isso não é de hoje. Eu fiz parte, para você ter uma ideia, a prefeitura de Guarulhos
pegou toda a parte integrante da Seleção Brasileira de Caratê, eu era um deles, eram
cinco atletas, dois do Nordeste, eu de Pernambuco, mais um da Bahia e três daqui de
São Paulo – que um é grande amigo meu, José Carlos Oliveira, que hoje é presidente da
Federação Paulista de Caratê. Pagou, claro, eu como atleta recebi, vim disputar por
Guarulhos. Quem foi campeão? Nós fomos campeões por cinco anos, enquanto a base
da seleção de Guarulhos, Delegado Olim, a base da seleção era a base da Seleção
Brasileira. Era injusto, os cinco eram da Seleção Brasileira, e Guarulhos contratou os
cinco e nós fomos campeões os cinco anos que disputamos, nenhum ano a gente perdeu
aqui nos Jogos Abertos e isso há mais de – uma coisa, o cabelo tá caindo aqui –, poucos
anos atrás.

O SR. PRESIDENTE - PAULO CORREA JR. - PATRI - Mais alguém tem a
palavra? Então queria sugerir três itens aqui, que é a nossa primeira pauta, já que não foi
acordado, e se for aprovado a gente dá continuidade. A primeira questão é definir o dia
e horário para nós nos reunirmos aqui, da nossa Comissão. A minha sugestão seria às
quartas-feiras às 14:30 horas, eu quero colocar em discussão para que – eu sei que
outros deputados vão fazer parte de outras comissões –, se horário está perfeito, se
precisa mudar ou vai conflitar. E aí acatar a sugestão dos senhores. Terça-feira, apenas
ver a questão do Colégio de Líderes.

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Eu não sei, porque também essa é a primeira
Comissão, que eu vou fazer parte de três comissões, essa é a primeira Comissão que
está elegendo, que eu vou participar, que está elegendo presidente já. Então eu sei que
tem um horário bem restrito, porque não pode ter reunião da Comissão.

O SR. PRESIDENTE - PAULO CORREA JR. - PATRI - Com o Plenário. A
sugestão.
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O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Só para deixar marcado essa próxima, e aí a
gente.

O SR. PRESIDENTE - PAULO CORREA JR. - PATRI - Tudo bem essa
sugestão? Quarta-feira às 14:30.

O SR. CEZAR - PSDB - Condicionado às outras comissões e a reavaliações.

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - A reavaliações.

O SR. PRESIDENTE - PAULO CORREA JR. - PATRI - Na verdade, pode
convocar aí a gente pode fazer duas ou três convocações, às vezes, pela mesma
Comissão. Não pode? Então, conforme for, se tiver alguma questão, a gente faz uma,
duas convocações, se não der quórum na primeira, na segunda convocação. E aí a gente
vai conversando com os parlamentares ao longo do caminho. Está certo?

O SR. LUIZ FERNANDO LULA DA SILVA - PT - Eu só queria, se o senhor
me permitir, Sr. Presidente, na quarta-feira da semana que vem vai ter eleição de
diversas comissões, inclusive a Infraestrutura, Segurança.

O SR. PRESIDENTE - PAULO CORREA JR. - PATRI - Na verdade,
deputado Luiz Fernando, a nossa questão de reunir, nós nos reuniremos apenas quando
for convocada, não será todas as semanas. Então, por exemplo, a semana que vem os
senhores vão decidir, conforme for a gente pode – não sei se regimentalmente podemos
fazer assim – redefinir a data da Comissão. Pode ser pré-estabelecida, então
regimentalmente pode fazer, a princípio fica pré-estabelecido ou fica estabelecido todas
as quartas às 14:30, quando for convocado ou então a gente, na próxima vez, na
próxima convocação, a gente muda o dia e horário. Pode ser assim?

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Só uma informação, às 14:30 na quarta-feira,
dia 17, tem pelo menos da Comissão de Meio Ambiente já está convocado também.

O SR. PRESIDENTE - PAULO CORREA JR. - PATRI - Sim, convocado,
como eu disse, deputado, está convocada para definir a eleição de presidentes, e
18

Verba Editorial Ltda.

definirão as datas. Porque, por exemplo, hoje é quinta-feira, eu estou sugerindo que as
nossas reuniões sejam às quartas, então, deixar definir e se tiver problema com os
demais membros da Comissão a gente muda o dia estabelecido e o horário. Está certo?
Vou fazer uma sugestão também de pauta, como nós temos um assunto
importante, na verdade são dois assuntos importantes, nós teremos a Copa América que
terá jogos em São Paulo, nós temos a questão de um projeto que passará pela nossa
Comissão a questão do projeto da liberação de bebidas nos estádios de futebol. Então eu
queria sugerir a esta Comissão que nós fizéssemos uma visita – pedir ao Delegado Olim
que faça a intermediação – à Federação Paulista de Futebol, para que a gente possa
visitar os estádios que terão jogos sediados, serão jogos internacionais, saber o que
pensa a Federação, saber e começar a ouvir as pessoas sobre o projeto que vai ser
polêmico aqui nesta Casa.
Então fazer esta Comissão trabalhar um pouco em torno de um projeto que é
polêmico. Então quero deixar essa sugestão, se os demais concordam para que a gente
faça, esta Comissão faça uma visita oficial à Federação Paulista de Futebol. Os senhores
estão de acordo?

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Sem problema.

O SR. PRESIDENTE - PAULO CORREA JR. - PATRI - Na hora do
almoço, pedir para o deputado Olim, eu mando via Comissão aos senhores para que a
gente faça isso, que a gente faça essa visita. Lembrando também, ouvi dizer, os colegas
aqui dizerem, que eu sou apaixonado também pelo Esporte, que eu sou apaixonado pelo
futebol, mas o meu esporte é o basquetebol. Não tenho tamanho para isso, mas tenho
muita precisão. É o meu esporte, também acho que a gente tem que brigar, tem vários
projetos sociais fantásticos que é uma das pautas que eu estarei encaminhando aqui com
os senhores. Então eu creio que vai ser uma questão plural aqui, não baseada somente
no futebol, mas com certeza com o futebol à frente.

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE - PAULO CORREA JR. - PATRI - Pela ordem, o
deputado Caio França.

19

Verba Editorial Ltda.

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Para colaborar com as pautas. Eu insisto aqui
na questão dos Jogos Abertos e Jogos Regionais, porque é uma pauta que anualmente
nós temos. Vai ser em julho este ano, se tudo ocorrer normalmente. Então para que ao
menos, talvez, não sei se o secretário ou o responsável, diretor responsável, em algum
momento pudesse vir a esta Comissão e apresentar como é que vão ser os Jogos Abertos
deste ano, eu acho que seria uma pauta para análise, se pudesse.

O SR. PRESIDENTE - PAULO CORREA JR. - PATRI - Deputado Caio, eu
disse três pautas, três sugestões de pauta. A primeira coloquei a questão do dia e
horário, definimos. A segunda era a questão da Federação, e a terceira pedir ao Altair,
porque é do seu partido, que a gente possa fazer uma visita oficial à Secretaria de
Esportes.

O SR. ALTAIR MORAES - PRB - Faremos, todos.

O SR. PRESIDENTE - PAULO CORREA JR. - PATRI - A gente, se os
demais aprovam essa pauta, porque ele virá aqui. Ele tem que vir aqui a cada seis meses
prestar esclarecimentos, mas eu acho que seria cordial, seria muito bom da nossa parte,
a gente fazer esse gesto: “Olha, a Comissão que ir, quer ver os programas que tem”. A
gente fazer esse gesto e depois a gente convoca, porque aí é aberto a todos a visita do
secretário nesta Comissão, e ali seria uma coisa mais restrita aos membros da Comissão,
se estiverem de acordo.

O SR. ALTAIR MORAES - PRB - Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE - PAULO CORREA JR. - PATRI - Sim.

O SR. ALTAIR MORAES - PRB - O que depender da Secretaria do Esporte,
através do secretário Aildo, nós vamos estar unidos nisso. Não tenha dúvidas disso. O
secretário está muito aberto a ajudar, ele tem uma força de vontade muito grande, é
muito gente boa, você conhece, Olim, mas a gente tem que deixar uma coisa bem clara
aqui – que o deputado Milton Leite falou é a pura verdade. O Esporte foi sucateado, não
tem um real no Esporte. Eu vi vários prefeitos chegarem lá e sair com a mão abanando e
o secretário ter que dizer.
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O SR. ROQUE BARBIERE - PTB - Se o senhor me permite um aparte.

O SR. ALTAIR MORAES - PRB - Por favor.

O SR. ROQUE BARBIERE - PTB - E a culpa é nossa. Nós que aprovamos o
Orçamento.

O SR. ALTAIR MORAES - PRB - Exatamente, infelizmente. Mas, nós temos
que rever isso, porque não tem como deixar de investir no Esporte. Porque a gente fala
muito sobre a Educação, os três pilares, a Educação, a Saúde, a Segurança Pública, eu
acho de pleno acordo, mas quando se faz investimento efetivo no Esporte tudo ganha, a
Educação ganha, a Segurança Pública, a Saúde ganha.
Os países mais desenvolvidos do mundo investem pesado no Esporte. Por quê?
Só porque quer ganhar uma medalhazinha. Claro que não, é óbvio que não. Nós temos o
exemplo, eu fui lá na cidade do Cezar e fiquei abismado com o trabalho que é feito no
Esporte. Estive em Taubaté, conversei com o prefeito de Taubaté, eles têm um projeto
esportivo que é fantástico, é muito bem feito e ele mostrou os dados. Para se ter uma
ideia, ele mostrou os dados de pessoas que, depois de cinco anos que investiu pesado no
Esporte, caiu 32% o número de pessoas que tiveram AVC, infarto do miocárdio.
A Segurança Pública em Taubaté melhorou, acho que o Olim deve ter os dados
melhor do que eu, em 25%, depois que eles começaram a colocar o Esporte em várias e
várias localidades em que era pesado o crime. E começou a pegar aquela juventude,
aquela criança e trabalhou. Então Taubaté é um grande exemplo em que o Esporte, se
investir melhor no Esporte, isso reflete na Segurança Pública, isso reflete na Saúde,
reflete muito forte – está entendendo? –, isso reflete na Educação.
Então temos que pensar que o Esporte, não só como: “Ah, o esporte ou cultura”,
que a gente vê isso, mas no caso aqui do Esporte, sabe? Fica em terceiro, quarto plano.
A gente tem que parar com isso. Os países mais desenvolvidos investem em Esporte
porque há um grande retorno, tanto na Saúde como na Segurança Pública e na
Educação. Então, no que depender deste parlamentar, no que depender da Secretaria, o
secretário Aildo está conosco, com abraçar a causa, pode ter certeza que nós vamos
fazer, mas precisamos de verdade aumentar o orçamento do Esporte, porque sem
dinheiro não dá para fazer nada também. Obrigado.
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O SR. PRESIDENTE - PAULO CORREA JR. - PATRI - Obrigado
deputado, então vamos aguardar o contato para que a gente possa fazer a visita e a
sugestão nesta data, para os demais colegas a gente possa passar através da Comissão.
Algum outro deputado, Sr. Deputado, deseja fazer mais alguma indicação para esta
pauta. Não? Então nada mais havendo a tratar está encerrada a reunião. Eu só peço aos
colegas se a gente puder se posicionar para nós fazermos a nossa foto oficial da
Comissão. Muito obrigado a todos.

***

- É encerrada a reunião.

***
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