
Verba Editorial Ltda. 

 

 

1 
 

COMISSÃO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

15.07.2020 

 

O SR. PRESIDENTE - MAURO BRAGATO - PSDB - Havendo número 

regimental, declaro aberta a reunião especial da eleição de presidente e vice-presidente 

da Comissão de Relações Internacionais da 2ª Sessão Legislativa do 1º Biênio da 19ª 

Legislatura. Eu vou fazer agora a chamada nominal de cada um para poder verificar o 

quórum: Frederico d’Avila. Deputado Frederico – você vai responder presente, não é? 

 

O SR. FREDERICO D’AVILA - PSL - Presente. 

 

O SR. PRESIDENTE - MAURO BRAGATO - PSDB - Paulo Fiorilo. 

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - MAURO BRAGATO - PSDB - Deputado presidente 

presente. Paulo Correa Jr. Paulo Correa, abre o som. 

 

O SR. PAULO CORREA JR - DEM - Presente, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - MAURO BRAGATO - PSDB - Thiago Auricchio. 

 

O SR. THIAGO AURICCHIO - PL - Presente, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - MAURO BRAGATO - PSDB - Deputado Heni Ozi 

Cukier. 

 

O SR. HENI OZI CUKIER - NOVO - Presente, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - MAURO BRAGATO - PSDB - Delegado Olim. 

 

O SR. DELEGADO OLIM - PP - Presente, presidente. 
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O SR. PRESIDENTE - MAURO BRAGATO - PSDB - Deputado Itamar 

Borges. 

 

O SR. ITAMAR BORGES - MDB - Presente, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - MAURO BRAGATO - PSDB - Deputado Alex de 

Madureira. 

 

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Presente, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - MAURO BRAGATO - PSDB - Pergunto aos senhores 

membros se há a indicação de algum nome para o cargo de presidente da Comissão? 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - MAURO BRAGATO - PSDB - Pela ordem, deputado 

Paulo Fiorilo. 

 

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Paulo Fiorilo. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Muito obrigado, deputado Alex de 

Madureira. Sr. Presidente, como todos sabem, ao longo desses últimos meses a gente 

discutiu a questão da Presidência, e eu coloquei o meu nome, mas quero aqui indicar o 

nome do deputado Heni Ozi para ser presidente desta Comissão. 

 

O SR. PRESIDENTE - MAURO BRAGATO - PSDB - Ok. Vamos colocar 

em... Tem mais algum outro candidato? Se não houver, vamos colocar em votação. 

 

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Pela ordem, presidente. 
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O SR. PRESIDENTE - MAURO BRAGATO - PSDB - Deputado Alex de 

Madureira, com a palavra. 

 

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Só para corroborar aí com a indicação 

do nosso querido Paulo Fiorilo. 

 

O SR. PRESIDENTE - MAURO BRAGATO - PSDB - Ok. Vamos então 

colocar em votação o nome do deputado Heni Ozi Cukier – está certo? 

 

O SR. HENI OZI CUKIER - NOVO - Já foi mais certo, mas está certo. 

 

O SR. PRESIDENTE - MAURO BRAGATO - PSDB - Como vota o deputado 

Frederico d’Avila? Frederico, o som, deputado o som. 

 

O SR. FREDERICO D’AVILA - PSL - Abriu? 

 

O SR. PRESIDENTE - MAURO BRAGATO - PSDB - Abriu. 

 

O SR. FREDERICO D’AVILA - PSL - Voto, conforme disse o deputado 

Fiorilo, para o deputado Heni Ozi Cukier. 

 

O SR. PRESIDENTE - MAURO BRAGATO - PSDB - Cukier. Você falou 

melhor, com mais sotaque, viu? Paulo Fiorilo. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Voto no deputado Heni Ozi. 

 

O SR. PRESIDENTE - MAURO BRAGATO - PSDB - Deputado presidente 

vota no deputado Heni. Deputado Paulo, como é que o senhor vota? 

 

O SR. PAULO CORREA JR - DEM - Presidente, voto conforme a indicação do 

deputado Paulo Fiorilo, voto no presidente Heni Ozi Cukier. 
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O SR. PRESIDENTE - MAURO BRAGATO - PSDB - Deputado Thiago 

Auricchio. 

 

O SR. THIAGO AURICCHIO - PL - Eu voto também, conforme a indicação 

do deputado Paulo Fiorilo, no meu amigo, deputado Heni Ozi Cukier. 

 

O SR. PRESIDENTE - MAURO BRAGATO - PSDB - Deputado Heni, como 

o senhor vota. 

 

O SR. HENI OZI CUKIER - NOVO - Eu voto em mim, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - MAURO BRAGATO - PSDB - Deputado Delegado 

Olim. 

 

O SR. DELEGADO OLIM - PP - Eu voto no meu amigo, deputado Heni. 

 

O SR. PRESIDENTE - MAURO BRAGATO - PSDB - Deputado Itamar 

Borges. 

 

O SR. ITAMAR BORGES - MDB - Voto no deputado Heni para presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - MAURO BRAGATO - PSDB - Deputado Alex. 

 

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Presidente, eu voto no meu querido 

amigo, deputado Heni. 

 

O SR. PRESIDENTE - MAURO BRAGATO - PSDB - Deputado, na segunda 

chamada, Carlos Cezar. 

 

O SR. CARLOS CEZAR - PSB - Segunda chamada já? 

 

O SR. PRESIDENTE - MAURO BRAGATO - PSDB - Já. 
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O SR. DELEGADO OLIM - PP - Bom dia. 

 

O SR. CARLOS CEZAR - PSB - Bom dia. Eu voto no meu amigo Heni Ozi 

Cukier. 

 

O SR. PRESIDENTE - MAURO BRAGATO - PSDB - Ok. Então, por... 

quantos votos? 

 

O SR. DELEGADO OLIM - PP - Todos, a maioria. 

 

O SR. PRESIDENTE - MAURO BRAGATO - PSDB - Dois, quatro, seis, oito... 

Por dez votos, por dez votos a zero, fica eleito o deputado Heni Ozi Cukier como 

presidente da Comissão de Relações Internacionais. Nesse particular, eu passo a 

Presidência ao deputado Heni para assumir os trabalhos. Parabéns, Heni, conte com a 

gente aí. 

 

* * * 

 

- Assume a Presidência o Sr. Heni Ozi Cukier. 

 

* * * 

 

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

deputado. Bom, quero primeiramente agradecer a confiança de todos, a amizade e a 

parceria e dizer bom dia para todos que estão nos ouvindo aqui. Queria reforçar que o 

trabalho vai ser feito em conjunto com todos vocês, eu consegui já falar com alguns, com 

outros ainda não, mas estamos abertos a construir esse trabalho nesta Comissão 

importantíssima em conjunto, com ideias, temas e países que sejam importantes e 

relevantes para a atuação de todos vocês. Estou aberto, vai ser uma honra e um prazer 

desenvolver esse trabalho com vocês. 

Eu quero só falar umas palavras breves: eu acho que é importante ficar registrado 

neste momento que Alesp só teve uma Comissão de Relações Internacionais de 1999 a 

2011, e ao todo foram feitas apenas oito reuniões. Eu acho que o desejo e, enfim, a 
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maneira como todos se prontificaram para participar desta Comissão mostra a 

necessidade que o estado de São Paulo tem de estar focado e conectado com o mundo. 

Não existe ninguém vivendo em uma ilha hoje, a gente sabe disso, a pandemia que nós 

assistimos só reforçou essa necessidade de conexão com o mundo, tanto para resolver o 

problema quanto para olhar para as iniciativas que foram feitas ao longo desses quatro 

meses que nós estamos assistindo. 

Obviamente o nosso Estado, pelo seu gigantismo, pelo seu tamanho – algo que eu 

já comentei em outra oportunidade em que eu pude falar aqui no lançamento da Comissão 

–, tem alguns dados aqui que eu quero reforçar, eu acho que tem que ficar registrado isto: 

nós temos a segunda maior economia da América do Sul, só o estado de São Paulo, somos 

maiores que a Argentina, somos maiores (inaudível), os maiores produtores de açúcar, 

etanol e suco de laranja do mundo. São 45 milhões de pessoas do nosso Estado, isso 

significa que nós somos o 32º maior Estado, ou país, do mundo, 30% de toda a produção 

do Brasil acontece aqui, 15% de todo o agronegócio e mais de 50 milhões de passageiros 

passam por São Paulo.  

Então, quer dizer, o nosso Estado tem um tamanho, uma proporção digna de estar 

conectada, de estar participando da globalização, de estar fazendo a diplomacia, e o 

Legislativo estadual tem um papel para isso, nós temos a oportunidade aqui de construir 

relações e fazer um trabalho muito produtivo para o nosso Estado e para o Brasil como 

um todo. 

Então eu quero reforçar aqui a necessidade de a gente construir um trabalho em 

conjunto e contar com o apoio de vocês, vai ser um prazer, são todos amigos e queridos. 

É isso. Agora eu vou dar início aqui ao resto dos nossos trabalhos, e a primeira coisa que 

nós temos que fazer aqui é a indicação para vice-presidente. Eu pergunto aos membros 

aqui do colegiado se há indicação de algum nome para o cargo de vice-presidente? 

 

O SR. MAURO BRAGATO - PSDB - Presidente. 

 

O SR. DELEGADO OLIM - PP - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. MAURO BRAGATO - PSDB - Eu indico o deputado Paulo Fiorilo como 

vice-presidente. 
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O SR. PRESIDENTE - HENI OZI CUKIER - NOVO - Bom, então eu vou 

agora partir para a votação. Eu coloco em votação nominal o nome do Sr. Deputado, 

Exmo. Paulo Fiorilo, para cargo de vice-presidente, então vamos aqui para a votação: 

como vota deputado (inaudível). Está sem o som. 

 

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Pela ordem, Sr. Presidente. O que está 

acontecendo aí? 

 

O SR. PRESIDENTE - HENI OZI CUKIER - NOVO - Estamos fazendo a 

votação. 

 

O SR. FREDERICO D’AVILA - PSL - Abriu aí, Sr. Presidente? 

 

O SR. PRESIDENTE - HENI OZI CUKIER - NOVO - Abriu, agora abriu. 

 

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Já votou vice-presidente, já? 

 

O SR. FREDERICO D’AVILA - PSL - Eu voto, para vice, no deputado Paulo 

Fiorilo. 

 

O SR. PRESIDENTE - HENI OZI CUKIER - NOVO - Muito bem, Paulo 

Fiorilo. Deputado Paulo Fiorilo, como vota? 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Voto no deputado Paulo Fiorilo. 

 

O SR. PRESIDENTE - HENI OZI CUKIER - NOVO - Deputado Carlos Cezar, 

como vota? 

 

O SR. CARLOS CEZAR - PSB - Pela ordem, Sr. Presidente, para vice-

presidente eu voto no deputado, meu amigo, Paulo Fiorilo. 

 

O SR. PRESIDENTE - HENI OZI CUKIER - NOVO - Deputado Mauro 

Bragato. 
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O SR. MAURO BRAGATO - PSDB - Paulo Fiorilo. 

 

O SR. PRESIDENTE - HENI OZI CUKIER - NOVO - Exmo. Deputado Paulo 

Correa. 

 

O SR. PAULO CORREA JR - DEM - Eu voto com a indicação do deputado 

Mauro Bragato no deputado Paulo Fiorilo. 

 

O SR. PRESIDENTE - HENI OZI CUKIER - NOVO - Excelente. Deputado 

Thiago Auricchio, como vota? 

 

O SR. THIAGO AURICCHIO - PL - Eu voto no colega deputado Paulo Fiorilo. 

 

O SR. PRESIDENTE - HENI OZI CUKIER - NOVO - Sebastião não está 

presente... Eu, presidente, voto para vice-presidente no deputado Paulo Fiorilo. Deputado 

Delegado Olim, como vota? 

 

O SR. DELEGADO OLIM - PP - Presidente, eu voto no meu querido amigo, 

Paulo Fiorilo. 

 

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

Borges, como vota? 

 

O SR. ITAMAR BORGES - MDB - Presidente, eu voto... Primeiramente quero 

cumprimentá-lo, parabéns pela sua eleição, sucesso, tenho certeza de que vai fazer uma 

bela condução (Inaudível.) história e pelo mandato que já exerce. Também voto no 

deputado Paulo Fiorilo, mas só queria pedir para ele não polarizar os temas, viu? Porque 

o Paulo Fiorilo polariza e depois não deixa tempo para ninguém. Brincadeiras à parte, 

voto no deputado Paulo Fiorilo. 

 

O SR. PRESIDENTE - HENI OZI CUKIER - NOVO - Tudo bem. Deputado 

Alex de Madureira, como vota? 
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O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Presidente, primeiro parabenizar o 

senhor pela Presidência da nossa Comissão e dizer que nós temos uma expectativa muito 

grande. Nós já conversamos, tenho certeza que o senhor já conversou com todos também, 

e essa expectativa não é só minha, eu acho que é de todo o povo paulista, de todo o povo 

do estado de São Paulo, que espera que nós possamos fazer alguma coisa de bom para 

São Paulo com esta Comissão. Também aqui declarar o meu voto... Tem outro candidato 

que não seja o Paulo Fiorilo, para vice? 

 

O SR. PRESIDENTE - HENI OZI CUKIER - NOVO - Não. 

 

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Não tem? Então tem que votar nele 

mesmo. Vou votar no Paulo Fiorilo e agradecê-lo pelo seguinte: esta Comissão, eu acho 

que a gente tem que fazer jus a isso, mesmo antes de ela existir o deputado Paulo Fiorilo 

já fazia um trabalho junto a outros países que têm as suas embaixadas, os seus consulados 

aqui em São Paulo. Então eu quero deixar notório aqui o trabalho que o Paulo já vinha 

fazendo, e agora eu tenho certeza, Heni, que você, como pessoa inteligente que é, 

preocupado com as questões também do Estado e com aquilo que os outros países podem 

contribuir para o estado de São Paulo, tenho certeza que vai fazer esse trabalho com muita 

excelência. Eu voto no Paulo Fiorilo, então. 

 

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

Alex. Bom, então eu declaro eleito, com dez votos, o vice-presidente da Comissão de 

Relações Internacionais, deputado Paulo Fiorilo. Eu quero parabenizá-lo e fazer coro às 

palavras do deputado Alex de Madureira, pelo trabalho que o Paulo vinha realizando na 

área de Relações Internacionais. Ele é um entusiasta, interessado no tema, vai ser uma 

alegria e um prazer trabalhar ao seu lado, tendo em vista o interesse que você tem nesse 

assunto. Então parabéns e agora eu passo a palavra para um pronunciamento aí do nosso 

vice-presidente, deputado Paulo Fiorilo. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Obrigado, presidente, quero parabenizá-

lo pela sua eleição. Queria agradecer a cada companheiro que votou em mim, agradecer 

https://www.al.sp.gov.br/deputado/?matricula=300608
https://www.al.sp.gov.br/deputado/?matricula=300628
https://www.al.sp.gov.br/deputado/?matricula=300608
https://www.al.sp.gov.br/deputado/?matricula=300628
https://www.al.sp.gov.br/deputado/?matricula=300638


Verba Editorial Ltda. 

 

 

10 
 

as palavras do deputado Alex Madureira e, rapidamente, eu acho que vale a pena a gente 

aqui colocar algumas questões que são importantes. 

Acho que a retomada desta Comissão se deu, fundamentalmente, porque cada um 

de nós aqui se empenhou para que ela pudesse se viabilizar novamente. Uma Assembleia 

com o tamanho da nossa – com a importância do Estado, como disse o presidente, nas 

relações internacionais – não poderia deixar de instalar uma Comissão de Relações 

Internacionais. Também cabe aqui uma observação: mérito para a Mesa, em especial para 

o presidente Cauê Macris, que entendeu a importância desse gesto. Todos os cônsules ou 

embaixadores e embaixadoras que procuram a Assembleia procuram o presidente, mas 

não tem uma comissão para poder desdobrar com ações concretas, e eu tenho a impressão 

de que aqui nós vamos poder realizar vários eventos. 

O Governo do Estado decidiu instalar dois escritórios, um nos Emirados Árabes e 

outro na China, e isso tem uma importância grande para estabelecer parcerias. Agora, nós 

precisamos dar um passo a mais, eu disse isso no meu discurso, nós precisamos 

democratizar essas relações. O estado de São Paulo, e aqui a gente tem parlamentares de 

várias regiões, sabe a importância que tem uma relação internacional para discutir 

desenvolvimento econômico regional.  

O deputado Frederico está lá na região do Vale, do Alto Vale do Ribeira, e sabe o 

que tem de riqueza e de importância, mas às vezes precisa de parcerias, do mesmo jeito 

o deputado Bragato na região de Prudente, o deputado Paulo na Baixada Santista, os 

deputados que estão aqui na Capital, na região metropolitana, cada um de nós sabe a 

importância que tem a atração de empreendimentos e a relação internacional. Eu tenho 

certeza que esta Comissão vai poder trabalhar muito isso, e nós estabelecemos relações 

com vários cônsules que têm interesse em fazer esse debate, principalmente agora, nesse 

momento tão difícil em que a pandemia tem tirado o emprego das pessoas, e que o mundo 

vai precisar se repensar, e nós vamos poder participar desse debate de forma muito 

intensa. 

Já tinha feito uma sugestão e queria só materializá-la aqui: eu acho que a gente 

pode fazer o debate do desenvolvimento regional a partir dos problemas e das virtudes 

que cada região tem. Eu tenho um carinho muito grande pelo Alto Vale do Ribeira, 

principalmente porque ali ainda se concentram os piores indicadores econômicos e 

humanos, o deputado Frederico sabe, ele conhece de perto, e nós temos ali regiões que 

são belíssimas, que poderiam ser desenvolvidas do ponto de vista do turismo sustentável 
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e de iniciativas ecológicas. Você tem regiões em que você não tem desemprego, eu podia 

citar Itapirapuã Paulista, que hoje trabalha com pinos, mas o problema deles é que eles 

não têm como agregar valor nos pinos se a gente não discutir a melhoria da infraestrutura 

daquela região. 

A secretária esteve com o deputado Itamar Borges, a secretária Patricia Ellen, 

aliás, eu queria parabenizar o deputado Itamar Borges pela condução da reunião de ontem, 

junto com o deputado Sergio, do Novo, e nós falamos com a secretária sobre a 

importância que tem o programa Vale do Futuro, e a secretária entende isso – significa 

melhorar as estradas, quem anda por aquela região sabe que se não tiver estradas não tem 

escoamento de produção, não tem interesse econômico, e também fortalecer as regiões 

que já estão desenvolvidas. 

A gente pode aproveitar aqui, deputado Heni, para poder fazer um debate sobre o 

agronegócio – eu falava isso para os deputados Frederico e Itamar –, trazendo as 

experiências do agronegócio e a importância que têm na relação internacional e na 

parceria do Mercosul com a União Europeia. Acho que são temas importantes, e que esta 

Assembleia entra no cenário internacional com esses debates, assim como trazendo 

“cases” de sucesso de prefeituras que conseguiram, isoladamente ou conjuntamente, atrair 

empresas da China, da Suécia, da Suíça e assim por diante. 

Então eu queria agradecer cada companheiro que votou em mim e dizer que quero 

contribuir muito com esta Comissão, com o presidente, e na linha do Itamar: sem polarizar 

muito, sem usar muito o meu tempo. Eu vou ouvir mais do que falar. Muito obrigado, 

parabéns e vamos ao trabalho, porque a gente tem muito pela frente. 

 

O SR. PRESIDENTE - HENI OZI CUKIER - NOVO - Obrigado e parabéns, 

senhor vice-presidente. Eu vou passar a palavra ao deputado Frederico, que tem uma 

questão – pode falar. Você queria falar? 

 

O SR. FREDERICO D’AVILA - PSL - Eu queria (Inaudível.), Sr. Presidente, 

as palavras do deputado Alex de Madureira em relação ao deputado Fiorilo, e parabenizar 

o senhor pela eleição como presidente – apesar de ter sido meu colega de escola, sei da 

sua capacidade nesse tema específico. O deputado Fiorilo, fazendo coro ao que disse o 

deputado Alex, já tem um belíssimo trabalho aí de relações internacionais com diversos 

consulados aqui no estado de São Paulo e tem uma atuação bastante importante no que 
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diz respeito a essas relações, nem parece que o deputado Fiorilo é do PT, mas eu ainda 

espero vê-lo fora desse partido, porque ele combina muito mais com esta Comissão e com 

outros partidos, graças à visão macro que ele tem das atividades econômicas. 

Ele conhece bem aqui a minha região, principalmente essa região de divisa entre 

o baixo vale e o alto vale, onde você tem bastantes atividades que podem ser 

potencializadas. No baixo Vale muitas atividades são restringidas por conta da falta de 

investimento e também de interesse do Governo, dada a baixa demografia daquela região, 

que também é assolada por questões ambientais. Então parabenizo não só ao deputado 

Heni pela assunção à Presidência desta Comissão, mas também ao deputado Paulo 

Fiorilo, que tem uma visão bastante, vamos dizer assim, moderna e correta em relação à 

atividade econômica. 

Eu creio que em todo o estado de São Paulo... Vou citar aqui a região de cada um, 

do Bragato, do Itamar, do Paulo Correa... São regiões importantes do Estado, cada uma é 

uma importante região do Estado que precisa de um olhar mais atento no que diz respeito 

à atividade econômica alinhada com empresas e investimentos internacionais. Lembrando 

que nós estamos vivendo agora em um mundo onde o Brasil tem o menor juro da sua 

história, e sabemos – o deputado Heni sabe, ele estuda bastante o tema internacional – 

que nós temos países como Suíça e Japão, onde o juro é negativo ou é zero. Então é óbvio 

que esses capitais vão procurar lugares como o Brasil para buscar seus investimentos. 

Então eu queria aqui dar a minha contribuição à Comissão como membro e dizer 

que me sinto bastante bem representado pelo presidente e pelo vice, acho que vamos fazer 

um belíssimo trabalho aqui nesta Comissão. Um abraço, Sr. Presidente, um grande abraço 

para todos os colegas deputados e parabéns ao deputado Fiorilo e ao deputado Heni. 

 

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

Frederico, já são algumas décadas de amizade, realmente desde a infância nos 

conhecemos. Concordo com a sua colocação sobre o deputado Fiorilo mudar de partido, 

a gente fala disso sempre. Eu quero passar a palavra aqui para o deputado Paulo, que 

pediu uma questão. A palavra é sua, deputado. 

 

O SR. PAULO CORREA JR - DEM - Obrigado, presidente. Quero 

cumprimentá-lo pela sua eleição, cumprimentar os demais colegas membros desta 

Comissão e cumprimentar também o deputado Paulo Fiorilo. Eu tenho certeza que essa 
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dupla fará toda a diferença, a gente sabe do seu conhecimento, da sua interlocução, você 

morou fora do País e, assim como o Paulo, tem feito um trabalho independentemente de 

comissão. Eu que morei, dos 12 anos de idade até os 21, fora do país, também tive a 

oportunidade de estudar fora esses anos todos, e a gente sabe a importância de ter esse 

intercâmbio cultural e ter essa interlocução com outros países. Eu acredito muito que 

Assembleia avança bastante, e a competência de vocês vai mostrar isso no dia a dia, com 

trabalho e união, e eu quero me colocar também à disposição para compartilhar. 

Vejo que alguns deputados já falaram de suas respectivas regiões, e eu não posso 

deixar de colocar a questão da minha região, da nossa região, a minha cidade, onde eu 

moro, onde criei os meus filhos e onde nasci, que é a cidade de Santos. Santos tem o 

maior porto da América Latina, um terço do que passa, do que chega à mesa de cada um, 

de cada cidadão do País, passa pelo porto de Santos. É indispensável inserir o porto nas 

nossas discussões, acho que a gente tem que fazer uma interlocução muito grande aqui 

com a área portuária de Santos, porque a Assembleia Legislativa, creio que nesses últimos 

anos ela não teve essa aproximação. Aqui é um instrumento para que a gente possa então 

aproximar a área portuária da Assembleia Legislativa e inseri-la na discussão do estado 

de São Paulo. 

Eu também tenho parte da minha base eleitoral que vem do Vale do Ribeira – não 

do alto Vale, mas do baixo Vale –, onde a gente tem ali grande parte da piscicultura, 

bananicultura, a gente tem ali os criadores de ovas de salmão, que acabam passando pela 

BR e levando para o sul do país e até a Argentina, Chile, acabam também vindo para 

Santos. Eu acho que a gente tem que colocar o Vale nas nossas discussões, porque eu vejo 

que o Governo do Estado tem o projeto Vale do Futuro e tem feito o maior investimento 

dos últimos tempos naquela região. Claro que, com a pandemia, nós tivemos alguns 

projetos que foram adiados para que se começasse a dar o andamento necessário, então, 

acredito que o Vale é muito interessante. 

A gente tem aqui a nossa vocação no litoral paulista, que são as suas belezas 

naturais, que eu creio que o grande desafio pós-pandemia que nós teremos é a geração de 

empregos e o incentivo ao turismo. Então creio que essa região é rica e estará no dia a 

dia, tenho certeza de que em todas as sessões que tivermos, em todas as reuniões de 

comissões, nós estaremos buscando o melhor caminho por parte deste Estado, que com 

certeza agrega e recebe muitos dos turistas que nós temos. Então parabéns ao presidente, 

parabéns ao vice-presidente, contem com este deputado e espero que a gente tenha, ao 
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final desta Comissão, uma sugestão de pauta para as próximas reuniões. Muito obrigado, 

presidente. 

 

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

Paulo. Eu realmente quero salientar o seu conhecimento e a sua experiência morando 

fora, a gente já conversou sobre isso e é de extrema relevância. Na verdade, acho que 

todos os membros aqui da Comissão têm um apreço e um interesse pelo tema das relações 

internacionais, por isso estão aqui, e todos vão ter muito a contribuir. 

Eu não consegui ainda falar com todo mundo, mas o que eu imaginei é que nós 

tenhamos duas linhas aí de sugestões: uma de temas e outra de países. Então, se vocês 

puderem já pensar, fica aí uma reflexão, uma lição de casa, para contribuir com os nossos 

trabalhos aqui. Então, pensar em temas – o Frederico já citou alguns, o Paulo outros, você 

citou aí a importância do porto, e eu concordo que é de extrema relevância.  Também 

pensarmos em países, então temas e países eu acho que são dois caminhos para a gente 

começar os nossos trabalhos. 

 

O SR. PAULO CORREA JR - DEM - Só ressaltar uma coisa, presidente: hoje 

nós descobrimos o sucesso do Frederico, ele estudou com você, e você deve ter passado 

muita cola para ele. 

 

O SR. PRESIDENTE - HENI OZI CUKIER - NOVO - A gente tem mais dois 

deputados que querem... 

 

O SR. FREDERICO D’AVILA - PSL - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - HENI OZI CUKIER - NOVO - Pode falar, Frederico. 

 

O SR. FREDERICO D’AVILA - PSL - Só para dizer ao deputado Paulo Correa 

que nessa época o deputado Heni era meio rebelde, viu? 

 

O SR. PAULO CORREA JR - DEM - Ah, era? 

 

O SR. PRESIDENTE - HENI OZI CUKIER - NOVO - É verdade. 

https://www.al.sp.gov.br/deputado/?matricula=300628
https://www.al.sp.gov.br/deputado/?matricula=300536
https://www.al.sp.gov.br/deputado/?matricula=300628
https://www.al.sp.gov.br/deputado/?matricula=300626
https://www.al.sp.gov.br/deputado/?matricula=300628
https://www.al.sp.gov.br/deputado/?matricula=300626
https://www.al.sp.gov.br/deputado/?matricula=300536
https://www.al.sp.gov.br/deputado/?matricula=300628


Verba Editorial Ltda. 

 

 

15 
 

 

O SR. PAULO CORREA JR - DEM - Então o sucesso dele, você passou cola 

para ele. 

 

O SR. PRESIDENTE - HENI OZI CUKIER - NOVO - Na verdade a gente não 

era do mesmo ano, a gente não conseguiu sentar na mesma sala, mas estávamos juntos o 

tempo inteiro, mas não vou revelar quem estava antes ou depois. Dois deputados querem 

fazer algum comentário aqui, mas antes disso, porque o pessoal pode estar querendo sair, 

eu só quero avisar que, depois que eles falarem, nós vamos encerrar, e, quem puder, 

fiquem mais dois minutos para a gente determinar a data e o horário em que nós vamos 

fazer as nossas reuniões, tá? Eu passo a palavra agora, então, para o deputado Itamar. 

 

O SR. ITAMAR BORGES - MDB - Mais uma vez e de forma bem objetiva,  

presidente deputado Heni, eu quero dizer que se esta Comissão nasceu e se hoje estamos 

aqui elegendo a Presidência, eu tenho sim que dizer que cada um tem aqui o seu papel: o 

Mauro, que é o nosso decano, o Paulo, que tem essa peculiaridade do porto de Santos, o 

Olim, que vai querer trazer os esportes internacionais e as competições aqui para São 

Paulo, o Carlos Cezar e o Alex, que têm não só um trabalho religioso, mas também um 

trabalho parlamentar que tem focado nessa questão do desenvolvimento. 

Mas eu queria fazer duas referências: tanto o deputado Frederico d’Avila quanto 

o deputado Heni têm atuado sempre com esse cunho da importância da relação 

internacional, da importância de fortalecer o Estado e o País nessa situação, de buscar 

outras experiências para que a gente possa adequar e adaptar à nossa realidade. Então eu 

quero cumprimentá-los, porque vocês, no dia a dia, no exercício do mandato, também 

tiveram isso. Quero fazer também, Heni, o que eu disse para você por telefone, um 

comentário sobre o deputado Paulo Fiorilo, que lutou muito dentro da Comissão de 

Atividades Econômicas para que nós criássemos uma subcomissão de relação 

internacional. 

Dentro desse contexto, isso foi para o Colégio de Líderes, houve uma autorização, 

caminhamos e chegamos a criar essa subcomissão. O Paulo Fiorilo coordenaria esse 

trabalho, mas a Assembleia teve um ato de grandeza e, no Colégio de Líderes você teve 

um papel importante também, presidente Heni, no sentido de fortalecer e ampliar isso, e 

estamos aqui hoje. Então, parabenizo o presidente Cauê, todos os líderes que ajudaram e 
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os colegas que aqui estão – essa luta é nossa, Paulo, Heni, Frederico, os colegas todos. 

Dizer que o papel desta Comissão nasce com muita importância. 

Eu comentei com o Heni que o deputado Fiorilo e o Frederico d’Avila também 

são da CAE, o Alex também é da CAE, o Bragato também é da CAE, eu não lembro se o 

deputado Paulo Correa faz parte da... Fazia parte da CAE, mas com a mudança de partido 

ele acabou saindo, acho que foi isso. Esse tema era afeto a nossa comissão, e ele deixou 

de pertencer a ela, acho que é por isso que muitos que lá estavam vieram para cá, por essa 

relação aí com a atividade internacional, com esse relacionamento e com o foco desta 

Comissão. 

Eu acho muito importante que nós possamos trazer temas relevantes. Acho que 

alguém falou aqui, acho que foi o próprio Paulo Fiorilo, dos escritórios do Governo de 

São Paulo, das ações, e esta Comissão vai ter um papel muito importante, porque o 

Legislativo, em que pese o Estadual ter um peso diferente do que deveria ter na questão 

da Constituição nossa, mas na relação internacional o respeito e a importância da 

participação e da presença do Legislativo é muito grande, e eu tenho certeza que você 

saberá conduzir da melhor forma, Heni. 

Me coloco a disposição para a gente somar esforços nesse sentido. Já estou 

elaborando algumas sugestões e vou te encaminhar, só queria pedir que depois você já 

oriente sobre como nós podemos encaminhar essas sugestões de pauta que você quer 

construir. Era isso, já me estendi demais, mas parabéns aí a todos e com certeza a 

Assembleia marca mais um passo de qualidade e de crescimento aí na sua atuação. 

 

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

Itamar, é sempre um prazer, palavras gentis, sempre preciso e atento na descrição e no 

processo, da maneira como realmente todas essas etapas foram vencidas para a gente estar 

aqui hoje iniciando esse trabalho com esta Comissão de RI. Ressaltar que você também 

foi um entusiasta no Colégio de Líderes, também defendeu e batalhou por isso, e não 

tenho dúvida – pelas nossas conversas e pela sua dedicação aos assuntos quando você 

está próximo de um tema – que você vai contribuir muito. Aguardo ansioso aí pelas suas 

indicações e sugestões. Eu vou passar a palavra agora para o deputado vice-presidente, 

Paulo Fiorilo, e depois o deputado Carlos também pediu a palavra. 
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O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Presidente, serei breve, eu queria só, eu 

acho, reforçar aqui o que disse o deputado Itamar Borges: foi tudo um processo construído 

a partir, inclusive, do debate na CAE, com a possibilidade de ter lá uma subcomissão, 

depois com a discussão feita pelo presidente no Colégio de Líderes. Cada um aqui teve 

um papel fundamental, como eu já disse, na construção desta Comissão, e nós com certeza 

também seremos cobrados, para que a gente possa mostrar efetivamente a importância 

que tem uma comissão como esta diante dos desafios colocados. 

Aqui a gente já teve várias contribuições importantes: o Paulo falando do porto, 

da parte baixa do Vale, o Frederico com a questão do Vale, a questão do Pontal do 

Paranapanema, a região do Itamar lá, Santa Fé, que se desenvolveu muito na questão da 

psicultura e que tem vários empreendimentos que são já hoje referência, não só para o 

Estado, mas para fora do Estado, então a gente vai ter aqui uma quantidade enorme de 

possibilidades.  

Eu queria agradecer e terminar, Sr. Presidente, dizendo que eu tenho certeza de 

que eu estou no partido correto e que a minha visão é fruto deste debate que eu faço no 

PT todos os dias. Vou poder contribuir com esse debate a partir da minha lógica, da minha 

visão e da minha concepção de mundo, em especial nesse momento de crise e de 

desemprego, por isso eu tenho a impressão de que a Comissão pode ajudar muito na 

geração de emprego, renda, melhoria da qualidade de vida e no desenvolvimento do 

Estado como um todo. Muito obrigado, espero contribuir com as pautas e com o debate 

político. 

 

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

presidente. Brincadeiras à parte, temos que exaltar a forma como você traz as suas ideias, 

mesmo que divergente a dos outros, mas de um ponto de vista elevado, com um discurso 

e uma discussão bastantes reflexivos, e isso eu valorizo bastante, sempre comento, elogio 

e reforço, porque vale a pena a gente deixar isso registrado. Eu passo a palavra ao 

deputado Carlos. 

 

O SR. CARLOS CEZAR - PSB - Pela ordem, Sr. Presidente. Apenas para 

cumprimentá-lo e parabenizá-lo pela sua eleição, e o meu amigo Paulo Fiorilo também. 

Dizer desse reconhecimento, que todos aqui já fizeram, do entusiasmo e da aplicação em 

cada um de vocês para que esta Comissão se tornasse uma realidade, para que ela 
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existisse. Não era justo que o maior Parlamento da América Latina, o Parlamento Estadual 

de São Paulo, não tivesse uma Comissão de Relações Internacionais, com tanta grandeza 

que existe no estado de São Paulo. 

Nós somos o Estado onde há o maior número de japoneses e descendentes de 

japoneses fora do Japão, somos aqui descendentes italianos, mais de 25 milhões de 

descendentes italianos aqui no estado de São Paulo, então era preciso que a Assembleia 

de São Paulo tivesse uma comissão extremamente qualificada como esta nas mãos de 

pessoas entusiastas, de pessoas com experiência – como V. Exa. que já trabalhou, 

inclusive, na ONU – para que nós pudéssemos fazer essa condução, para que nós 

tenhamos essa interlocução com outros países, seja na área econômica, seja na área 

cultural, enfim, seja na área filosófica, histórica, que nós possamos contribuir e chamar o 

protagonismo também para o nosso Parlamento. 

Então, apenas cumprimentar a V. Exa., deputado Heni Ozi Cukier, e me colocar à 

disposição, com toda a vontade de trabalhar e de contribuir, e ao deputado Paulo Fiorilo, 

bem como a todos os amigos aqui, deputado Mauro Bragato, deputado Itamar Borges, 

Frederico d’Ávila, Paulo Correa, meu irmão, meu irmão Alex Madureira e o Delegado 

Olim, que saiu do carro – o Delegado Olim fica o dia inteiro no carro, rapaz! Eu não sei, 

o escritório dele mudou para o carro, mas agora ele chegou ao gabinete. 

 

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Ele trabalha de Uber. 

 

O SR. CARLOS CEZAR - PSB - Um abraço, deputado. 

 

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

Carlos, obrigado pelas palavras, querido amigo. A gente já tem trabalhado junto na CCJR, 

sempre com contribuições valiosas para o debate, também profundo, gosta de entender 

dos assuntos com muita seriedade e vai contribuir muito para o nosso trabalho aqui na 

Comissão de Relações Internacionais. Aguardo aí, pensem nessa ideia de temas e países 

que interessem.  

Não havendo mais nada a tratar, eu vou encerrar reunião. Gostaria que a gente 

pudesse ficar um pouquinho para definir a data e os horários que são melhores a todos. 

Bom, obrigado a todos. Declaro, então, encerrada a reunião. 

 

https://www.al.sp.gov.br/deputado/?matricula=300608
https://www.al.sp.gov.br/deputado/?matricula=300501
https://www.al.sp.gov.br/deputado/?matricula=300628


Verba Editorial Ltda. 

 

 

19 
 

* * * 

 

- É encerrada a reunião. 

 

* * * 


