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* * * 

 

- Abre a reunião o Sr. Heni Ozi Cukier. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - HENI OZI CUKIER - NOVO - Está aberta a reunião 

especial da eleição de presidente e vice-presidente da Comissão de Relações 

Internacionais para o segundo biênio da 19a Legislatura.  

Vou fazer a verificação de quórum. A gente precisa fazer a chamada. Deputado 

Castello Branco. 

 

O SR. CASTELLO BRANCO - PSL - Presente.  

 

O SR. PRESIDENTE - HENI OZI CUKIER - NOVO - Paulo Fiorilo. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Presente, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - HENI OZI CUKIER - NOVO - Barros Munhoz. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Presente, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - HENI OZI CUKIER - NOVO - Maria Lúcia Amary. 

 

A SRA. MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Presente. 

 

O SR. PRESIDENTE - HENI OZI CUKIER - NOVO - Paulo Correa. (Pausa.) 

Paulo Correa, está ai? (Ausente.) Wellington Moura.  

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Presente, Sr. Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE - HENI OZI CUKIER - NOVO - Deputado Heni, presente. 

Deputado Murilo Felix. (Pausa.) Está aí? (Ausente.) Deputado Delegado Olim. 

 

 O SR. DELEGADO OLIM - PP - Presente, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - HENI OZI CUKIER - NOVO - Deputado Itamar Borges. 

 

O SR. ITAMAR BORGES - MDB - Bom dia, presidente. Pela ordem. 

Primeiramente, me desculpa que não consegui te retornar, Heni. Tem o meu apoio. 

Desculpa, Fiorilo. Eu soube que ontem você me chamou algumas vezes. Eu também não 

consegui te falar um oi. Agradecer e pedir, na correria que estou aqui, o apoio de vocês. 

E dizer que não estou indo, Itamar, nem MDB, estamos indo na Assembleia.  

Vocês sintam-se representados lá na secretaria. Contar com o apoio de vocês e me 

colocar à disposição. Um beijo, Maria Lúcia. Alex, Wellington,.Barros, é o meu mestre. 

Barros, estou em dívida com você. Não vou conseguir te ligar daqui a pouco. Castello 

Branco, Delegado Olim. Obrigado, Heni. Desculpa de eu fazer o “mea culpa”, pedir 

desculpas e já declarar o meu apoio. 

 

O SR. PRESIDENTE - HENI OZI CUKIER - NOVO - Obrigado, deputado 

Itamar.  

O último aqui, deputado Alex de Madureira. 

 

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Presente, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - HENI OZI CUKIER - NOVO - Gostei do seu corte de 

cabelo.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ – PSB - Está parecendo com o seu. 

 

O SR. PRESIDENTE - HENI OZI CUKIER - NOVO - Pergunto aos membros 

desse colegiado se há indicação de algum nome para o cargo de presidente da comissão. 

 

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Pela ordem. 
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O SR. PRESIDENTE - HENI OZI CUKIER - NOVO - Deputado Alex. 

 

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Gostaria… Presidente, que até aqui 

conduziu essa comissão, no ano passado, e muito bem conduzida. Claro que nós 

queríamos que nós tivéssemos uma participação muito maior. Por conta da pandemia, 

infelizmente, as comissões permanentes ficaram sem se reunir e sem deliberar assuntos 

que poderiam ser relevantes ao estado de São Paulo.  

Nós esperamos que esse ano a gente possa ter uma contribuição grande para a 

sociedade paulista, para o estado de São Paulo, que é uma potência nacional e mundial. 

Que nós possamos, realmente, além de nos reunirmos, de deliberarmos e fazermos ações 

efetivas para o ano de 2021 e 2022. E para isso, Sr. Presidente, eu gostaria de indicar, 

para a Presidência dessa comissão tão importante, o deputado Paulo Fiorilo. Eu queria 

fazer essa indicação.  

Paulo tem sido um deputado combativo. É um deputado leal aos seus 

posicionamentos, respeitoso. Dessa forma, mesmo muitas vezes divergindo de ideias de 

outros parlamentares, ele tem se posicionado de uma forma técnica, de uma forma 

ponderada. Então eu acho que o deputado Paulo poderá contribuir muito para que essa 

comissão continue a fazer um grande trabalho na Assembleia Legislativa do Estado de 

São Paulo. Então, a minha indicação, do deputado Paulo Fiorilo. 

 

O SR. PRESIDENTE - HENI OZI CUKIER - NOVO - Muito obrigado, 

deputado Paulo Alex. Corroboro das suas palavras. Fico feliz também com a indicação 

do deputado Paulo Fiorilo. Então eu vou colocar em votação. Quer dizer, antes eu 

pergunto se tem alguma outra indicação. Senão, então eu vou colocar em votação 

simbólica. Acho que não tem necessidade de a gente fazer nominal: só temos um 

candidato.  

Eu coloco em votação o nome do Sr. Deputado Paulo Fiorilo para presidente desta 

comissão. Senhores... 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Aprovado com louvor. Aprovado com louvor. 

 

O SR. PRESIDENTE - HENI OZI CUKIER - NOVO - Os Srs. Deputados que 

forem favoráveis, permaneçam como se encontram. (Pausa.) Aprovado.  
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Eu declaro eleito presidente da Comissão de Relações Internacionais o Sr. 

Deputado Paulo Fiorilo, a quem eu convido para assumir os trabalhos. Antes disso, só 

quero fazer uma ressalva. O Paulo é um dos deputados que mais se empenhou e trabalhou 

aqui para que a comissão existisse. Me apoiou nesse primeiro ano turbulento, como o 

deputado Alex colocou bem. Infelizmente a pandemia atrapalhou os nossos trabalhos.  

Eu espero que a gente possa, com a melhora da situação agora, dar andamento. E 

quero te desejar muita sorte. Competência, sei que você tem, e vai levar isso com a maior 

seriedade possível. No que eu puder te ajudar, vai ser um prazer, Paulo.  

Então passo a Presidência a Vossa Excelência. 

 

* * * 

 

- Assume a Presidência o Sr. Paulo Lula Fiorilo. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - PAULO LULA FIORILO - PT - Muito obrigado, 

deputado Heni Ozi. Obrigado, deputado Alex. Eu quero agradecer cada deputado e a 

deputada Maria Lúcia pela confiança e pelo voto para a Presidência da Comissão de 

Relações Internacionais.  

Vou sentir falta do Itamar. Mas tenho certeza que vamos convidar o Itamar para 

discutir a questão do agronegócio e a relação internacional. Tenho certeza que a gente vai 

poder ter várias atividades, mesmo que ainda virtuais. Mas nós vamos poder dialogar com 

vários países que têm interesse no estado de São Paulo.  

Tanto eu como o deputado Heni tivemos reuniões com os cônsules do estado. 

Estivemos juntos, eu e o Heni, com o cônsul da Coreia. Estive, com o deputado Alex, 

conversando com a cônsul do Canadá.  

Estive com o deputado Wellington Moura, conversando como cônsul de Portugal. 

Aliás, deputado Wellington, hoje eu encontro o representante de Portugal para continuar 

as tratativas que nós iniciamos. Temos todas as condições para fazer um bom trabalho. 

Então eu agradeço. Vamos dar continuidade. Pergunto aos membros desse 

colegiado se há indicação de algum nome para o cargo de vice-presidente da comissão.  

(Vozes sobrepostas.) Pela ordem, deputado Wellington. 
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O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Quero indicar o 

deputado Heni como vice-presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - PAULO LULA FIORILO - PT - Consulto se há alguma 

outra indicação para o cargo de vice-presidente. Não havendo, só tendo então a indicação 

do deputado Heni Ozi, eu vou colocar em votação, de forma também sem a consulta 

nominal. Os deputados que concordam com a indicação do deputado Heni Ozi, 

permaneçam como se encontram. (Pausa.) Aprovado.  

Parabéns, deputado Heni Ozi, deputado que tem uma larga experiência, professor 

da área. Tenho certeza que nós vamos avançar muito juntos nesses próximos dois anos. 

Então declaro eleito, como vice-presidente da Comissão de Relações Internacionais, o Sr. 

Deputado Heni Ozi Cukier. Muito obrigado. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Parabéns.  

 

O SR. HENI OZI CUKIER - NOVO - Obrigado, gente. 

 

O SR. PRESIDENTE - PAULO LULA FIORILO - PT - Gostaria de saber se o 

deputado Heni também quer fazer uso da palavra. Senão a gente já encaminha para as 

definições e encerramento da reunião. 

 

O SR. HENI OZI CUKIER - NOVO - Eu acho que é isso. Já falei antes. Vamos 

dar sequência, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - PAULO LULA FIORILO - PT - Está ok. Eu queria, 

primeiro, fazer uma sugestão: se a gente pode se reunir quinzenalmente, se tiver acordo. 

Depois a gente só acerta a data, em função das várias comissões, ok? 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Perfeito, perfeito. 

 

O SR. PRESIDENTE - PAULO LULA FIORILO - PT - Então eu vou pedir 

depois para a secretaria. A gente vai informar com antecedência. Eu queria sugerir, e 

depois eu passo para todos os deputados, talvez a primeira pauta, a gente trazer o nosso 
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secretário de Relações Internacionais, junto com a cônsul da China. Principalmente para 

falar um pouco dessa parceria que nós temos, e a importância que tem. 

Eu vou deixar como sugestão. Depois a gente vai dialogar, se tiver outras sugestões. 

Depois apresentamos um calendário, um cronograma de contatos. Por último, eu queria 

convidar todos os deputados e a deputada Maria Lúcia. Eu tenho uma comissão, uma 

frente que eu tenho tocado, de Desenvolvimento Econômici Regional.  

No dia 7 de junho nós vamos fazer uma reunião com os prefeitos do Pontal do 

Paranapanema. Eu queria já convidar o Itamar também. E dois cônsules: o cônsul da 

Suécia e o cônsul da Itália, para conversar um pouco sobre aquela região, Itamar. 

 

O SR. ITAMAR BORGES - MDB - Que dia, Fiorilo? Que dia? 

 

O SR. PRESIDENTE - PAULO LULA FIORILO - PT - Sete de junho, sete de 

junho. Depois eu vou mandar o convite a todos, para poder ter a presença dos 

companheiros e da companheira Maria Lúcia nessa atividade com os dois cônsules e com 

os prefeitos da região. E deixar já como uma possibilidade esse... 

 

A SRA. MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Desculpe, qual é o horário? 

 

O SR. PRESIDENTE - PAULO LULA FIORILO - PT - A gente está 

combinando com a TV Alesp. Deve ser de manhã para não ter problema de conflito com 

a TV. Porque vai ser transmitido, e a gente vai ter os prefeitos da região.  

Conversei com o nosso ex-colega., deputado Ed Thomas. Ele se dispôs a organizar. 

Então devemos ter uns 10 prefeitos. A região do Pontal é uma região importante. Vocês 

devem ter acompanhado, o governador lançou o Pontal 2030. É uma região que você tem 

ali uma… (Vozes sobrepostas.) 

Tem alguma outra questão a ser tratada, ou gostaria de apresentar uma sugestão? 

Ok. Então, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a reunião da Comissão de 

Relações Internacionais. Muito obrigado pela presença de todos. Um abraço, bom dia, 

bom trabalho.  

 

* * * 

 

- Encerra-se a reunião. 
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* * * 


