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O SR. PRESIDENTE - PAULO LULA FIORILO - PT - (Áudio indisponível até 

este momento.)... para constatação de quórum. Então queria só pedir para o deputado 

Barros, se ele puder só aqui com a gente, deputado Castello Branco. Deputado Castello 

Branco, só sinalizar aqui a presença. Eu estou vendo as suas mãos, Castello. O deputado 

Castello Branco vai para a segunda chamada enquanto você resolve ali. Deputada Maria 

Lúcia Amary. 

 

A SRA. MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Presente. Bom dia. Presente, 

presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - PAULO LULA FIORILO - PT - Obrigado. Deputado 

Paulo Correa Jr. (Ausente.) Deputado Wellington Moura. (Ausente.) Deputado Heni Ozi 

Cukier. (Ausente.) Deputado Murilo Felix. (Ausente.) Deputado Delegado Olim. 

(Ausente.) Deputado Professor Vicioni. Seu áudio está fechado, Professor. 

 

O SR. PROFESSOR WALTER VICIONI - MDB - Presente. Desculpe. 

 

O SR. PRESIDENTE - PAULO LULA FIORILO - PT - Deputado Alex de 

Madureira. 

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - PAULO LULA FIORILO - PT - Deputado Castello 

Branco, só confirmar a presença. Já estou te vendo, Castello Branco. 

 

O SR. CASTELLO BRANCO - PSL - Sr. Presidente, presente.  

 

O SR. PRESIDENTE - PAULO LULA FIORILO - PT - E o deputado Barros 

Munhoz também está aqui na sala. Se ele puder só confirmar a presença. Isso. Deputado 

Barros Munhoz. 
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O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Alô, alô. Presente, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - PAULO LULA FIORILO - PT - Obrigado então. 

Constatado o quórum, nós vamos solicitar à secretaria a leitura da Ata da reunião anterior. 

Eu queria perguntar se alguém solicita a dispensa da leitura. Deputado Alex? 

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - PAULO LULA FIORILO - PT - Pela ordem, deputado 

Alex. 

 

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Gostaria de solicitar a dispensa da leitura 

da Ata, como é regimental. 

 

O SR. PRESIDENTE - PAULO LULA FIORILO - PT - É regimental o pedido 

de Vossa Excelência. Havendo acordo, dou por lida e aprovada a Ata da reunião anterior.  

Eu queria só pedir então para o deputado Castello Branco... Obrigado por fechar o 

áudio. E registrar também a presença do deputado Delegado Olim, muito obrigado. 

Deputado Olim presente aqui com a gente. O deputado Carlão Pignatari infelizmente não 

pode estar presente, ele participa de um evento neste momento lá em Serra Negra, pediu 

para justificar aqui ao cônsul, Dr. Renato, mas em breve teremos um encontro aqui com 

o presidente da Assembleia, o deputado Carlão Pignatari.  

Registrar e agradecer a presença do Sr. Julio Serson, secretário de Relações 

Internacionais, que tem acompanhado os trabalhos desta comissão; também do Sr. 

Andrey Brito, que é o subsecretário de Relações Internacionais, e agradecer aqui a 

presença do cônsul Renato Pacheco Neto, da Suécia, com quem nós temos já travado um 

diálogo permanente. Eu não sei se o vice-cônsul vai entrar na reunião, assim que entrar 

eu registro a presença. 

Eu queria passar imediatamente a palavra para o secretário Julio Serson, para que a 

gente pudesse iniciar nossa reunião. Por favor, secretário Julio. 

 

O SR. JULIO SERSON - Bom dia ao deputado Paulo Fiorilo, bom dia a todos. Eu 

cumprimento a todos os deputados presentes na figura do presidente Paulo Fiorilo. É uma 
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honra e uma alegria estar novamente aqui, representando o Governo do Estado de São 

Paulo como secretário de Relações Internacionais. Agradeço e enfatizo o agradecimento 

à deferência que o deputado Paulo Fiorilo e toda a comissão tem dado a essa secretaria. 

Estivemos presentes e estamos presentes em todas as reuniões dos senhores. É uma honra 

para nós, como Poder Executivo, ter esta integração com o Poder Legislativo.  

Eu tenho sempre dito isso, e digo ao governador Doria e ao vice-governador 

Rodrigo Garcia, que hoje a Secretaria de Relações Internacionais tem uma ótima 

interlocução com o Legislativo, porque, graças à Comissão de Relações Internacionais, 

ao Cukier, ao Osni e, hoje, ao Paulo Fiorilo, nós temos uma interlocução direta. Eu 

confesso que eu tinha até uma certa inveja dos nobres secretários, porque não tinha essa 

interlocução. 

Hoje, com essa interlocução, as demandas dos senhores na área internacional e as 

nossas demandas, também, com relação ao Legislativo na área internacional têm uma 

interlocução direta. Então, mais uma vez, muito obrigado. Sem demorar muito, eu queria 

cumprimentar, porque hoje quem é realmente o principal player desta reunião é o cônsul 

Renato Pacheco. É uma honra estar aqui com o cônsul da Suécia, imagino que o vice-

cônsul deva estar entrando também. 

Eu não me canso também de repetir, deputados, que nós - e eu, pessoalmente - 

temos uma relação muito próxima com o cônsul Renato, por um simples motivo: quando 

lá atrás, há quase cinco anos atrás, quando nós... eu, começando nesta área política - aliás, 

ainda estou começando -, há cinco anos atrás, no Theatro Municipal, na nossa posse, ao 

sair do teatro em si, no foyer ou no hall do teatro, o primeiro a nos cumprimentar ainda, 

né...O governador Doria, então, foi eleito prefeito, e nós tomamos posse, os secretários. 

O primeiro a vir falar comigo foi o cônsul Renato Pacheco e, como diz a propaganda, a 

primeira experiência a gente nunca esquece, né? 

Então, eu tenho uma relação e um apreço muito pessoal pelo cônsul e, claro, pelo 

povo da Suécia. Um povo que, também, colabora muito com o estado de São Paulo 

através das suas empresas, através das multinacionais aqui instaladas, através da cultura 

e, porque não dizer, através da culinária. Enfim, a Suécia é um parceiro muito importante 

para o estado de São Paulo, e a atitude dos Srs. Deputados de trazerem o cônsul da Suécia 

em uma das primeiras reuniões desta comissão só realça a importância que esse país tem 

para São Paulo e, porque não dizer, para o Brasil. 

Muito obrigado. Fico aqui, realmente, como um ouvinte e como um aluno dos 

senhores e das senhoras. Obrigado, um abraço. 
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O SR. PRESIDENTE - PAULO LULA FIORILO - PT - Muito obrigado, 

secretário Julio. Essa parceria tem sido importante, o senhor sabe disso, até porque nós 

queremos contribuir sempre com o fortalecimento das relações do estado de São Paulo. 

Queria passar então agora a palavra ao cônsul-geral, mas antes anunciar já a presença aqui 

do vice-cônsul, Peter Johansson - muito obrigado pela presença - e falar da importância 

que a Suécia tem para o estado de São Paulo. O Julio já fez referência a algumas empresas, 

mas a gente podia citar aqui a Electrolux, a Scania, a Tetra Pak, a Volvo e, mais 

recentemente, a Gripen.  

Eu acho que a gente poderia, a partir desta conversa, estabelecer boas relações. E 

aqui, Dr. Renato, nós temos deputados de várias regiões do estado, alguns que o senhor 

conhece, outros que o senhor vai conhecer hoje. Depois, cada um deles, ao fazer 

perguntas, vai se apresentar, para a gente ganhar tempo, porque, às 11 horas, a gente 

começa uma sessão aqui na Assembleia para votar projetos.  

Então, muito obrigado aos dois, ao cônsul e ao vice-cônsul, e passo imediatamente 

a palavra ao Dr. Renato Pacheco Neto, da Suécia.  

 

O SR. RENATO PACHECO NETO - Presidente Paulo Fiorilo, em nome do 

Consulado Geral da Suécia aqui em São Paulo, eu saúdo todos os seus colegas na sua 

pessoa e o parabenizo pelo exercício de uma Presidência tão ativa em tempos tão difíceis. 

Evidentemente, não poderia deixar de cumprimentar aqui o nosso secretário estadual das 

Relações Internacionais, caro Julio Serson, agradeço pelas suas gentis palavras.  

De fato, retribuo-as dizendo que a Suécia também é muito apreciadora da gestão 

que o governo faz em um tempo tão difícil de pandemia e que nos trouxe, talvez por uma 

triste razão por essa enfermidade, a uma internacionalização muito grande na área da 

saúde, que tem buscado empreender projetos pioneiros no Brasil, buscando fazer 

reestabelecimento das condições, não só sanitárias, mas também econômicas, porque são 

extremamente importantes.  

Também queria saudar aqui o subsecretário Andrey Brito, com quem nós temos 

(Inaudível.). Passo depois ao secretário executivo Affonso Massot a nossa saudação e, 

deputado Paulo, eu também, antes de passar a palavra ao vice-cônsul Peter, gostaria de 

dizer que tive já a oportunidade de recebê-lo aqui no Consulado Geral da Suécia em duas 

ocasiões diferentes. Lembro-me com clara memória da sua, à época ainda, ideia dessa 

construção pioneira na área legislatura de uma comissão parlamentar para as Relações 
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Internacionais, que é um pioneirismo muito importante seu e dos seus colegas aqui 

presentes.  

Eu não tinha tido a oportunidade de conhecer todos, mas me lembro da ocasião em 

que também o presidente Paulo recebeu a embaixadora Johanna Brismar Skoog no 

gabinete da Presidência da Alesp. Foi, para nós, um momento muito importante, no qual 

a Suécia pôde dialogar com várias lideranças diferentes, partidos, em um diálogo, como 

tem que ser sempre a nossa atuação: suprapartidária e interdisciplinar. E também mesmo 

queria fazer um registro aqui, presidente Paulo, secretário Julio, de dois pontos 

importantes para a Suécia, especificamente neste semestre.  

O primeiro deles, como já é de conhecimento do subsecretário Andrey, a Suécia 

assumiu, desde o dia primeiro de julho, a presidência do coro de cônsules da União 

Europeia. Nós temos um sistema de rotação e, portanto, enfim, um novo consulado está 

à frente para poder manter esse diálogo sempre aberto, e seremos, enfim, depois sucedidos 

a partir de primeiro de janeiro pelo Consulado Geral da Alemanha.  

Portanto, em conjunto com os nossos colegas tanto da Alemanha, que nos 

sucederão, bem como com os nossos colegas da Grécia, que nos precederam, esse trio é 

o responsável pela relação com as autoridades, sejam elas do Poder Executivo, o 

secretário Julio, sejam as do Poder Legislativo, o presidente Paulo, e evidentemente com 

os demais membros do Poder Judiciário.  

Nesse sentido, também quero lembrar aqui o vice-cônsul Peter e eu, adicionalmente 

a essa função exponentemente importante de representar os demais colegas dos estados 

membros da União Europeia. Também assumimos, desde o final de maio, a função de 

diretores - eu na presidência, o vice-cônsul Peter na diretoria financeira - na Aconbras, 

que é a Associação dos Cônsules do Brasil.  

E isso dentro de um projeto da Suécia, que é justamente procurar fortalecer a relação 

desse diálogo bilateral, multilateral, com todos os colegas, mas também com todas as 

instituições e autoridades do estado de São Paulo e dos demais estados em que a Suécia 

se faz por nós representados, desde o Rio Grande do Sul até o Mato Grosso, passando 

evidentemente por Santa Catarina e Paraná. 

Queria também, antes de fechar a minha fala e dizer que é com muito gosto e honra 

que nós recebemos esse convite especial. Enfim, eu não queria me alongar mais aqui. 

Mas, dizer que estivemos em contato com outros colegas seus, o próprio deputado Cukier 

esteve na Suécia, enfim, foi uma viagem com um fim extremamente importante na 

política penitenciária.  
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E espero poder receber outros colegas membros desta nobre comissão, mas tem 

outros parlamentares que têm interesse nesse desenvolvimento das relações que unem 

cada vez mais o estado de São Paulo à Suécia. 

Sem mais delongas, eu agradeço e gostaria de passar também, se for permitido, a 

palavra ao Peter Johansson, que seguirá com a sua exposição.  

Muito obrigado, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - PAULO LULA FIORILO - PT- Obrigado, cônsul Dr. 

Renato. E vamos ouvir agora o Dr. Peter, para que a gente possa também abrir para as 

perguntas. Muito obrigado. 

 

O SR. PETER JOHANSSON - Perfeito, muito obrigado, deputado e presidente 

Fiorilo. É uma honra estar aqui entre todos os deputados, secretário Serson, subsecretário 

Andrey Brito, novamente. 

Eu costumo, às vezes, falar que por um lado é ruim eu falar depois do Renato, 

porque ele já esgotou praticamente todas as honras que tinham que ser feitas, todos os 

assuntos, mas eu também tento sempre ressaltar algo que, na verdade, o secretário Serson 

já comentou, é que nós tentamos ser pragmáticos, nós tentamos sempre chegar às pessoas 

que não necessariamente estão em posições de decisão, ou ainda começando um diálogo,  

porque sabemos que um diálogo se constrói ao longo de anos, não é algo que se faz de 

um dia para o outro. E isso diz respeito, também, a esse diálogo que temos já há algum 

tempo com a Assembleia Legislativa e é um prazer ver que está se desenvolvendo. 

Aproveitando, de certo modo, esse momento, eu queria dizer, a pandemia, é lógico, 

com todos os seus problemas, o efeito na saúde evidentemente tem gerado grandes 

problemas para nós atuarmos também. Por outro lado, esse diálogo com outras cidades 

tem se facilitado de certo ponto, porque agora fazemos de forma digital. O deputado 

Fiorilo já tomou a iniciativa de várias reuniões com outras cidades do estado de São Paulo. 

E lembrando que as empresas suecas que se encontram no estado São Paulo há 

muito tempo, a maioria entrou no final dos anos 40, 50, 60, algumas nos anos 70 também, 

e muitas pequenas vêm entrando aos poucos. E um trabalho que fazemos com muito gosto 

é de tentarmos identificar novas regiões, onde novas empresas suecas poderiam se 

instalar. Algo que vem crescendo muito na Suécia, por exemplo, agora é a produção de 

baterias, de células para carros, para caminhões, enfim.  
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E isso é uma indústria que vai... Se ela porventura vier, no formato que tem agora 

na Suécia para o Brasil, vai requerer espaço, vai precisar de espaço fabril e sabemos que 

de certo modo a Cidade de São Paulo não é sustentável a longo prazo, nós precisamos 

encontrar outros locais, até pelo fornecimento de mão de obra qualificada.  

Nesse sentido, sempre estendemos um convite a iniciativas das regiões que os Srs. 

Deputados representam. Temos todo o interesse em aprender mais sobre as suas regiões 

para, dessa forma, tentarmos identificar sinergias com empresas suecas que sabemos que 

estão em processo de vir para o estado de São Paulo ou de repente dialogar ou construir 

projetos de inovação.  

Nós temos sempre anualmente um evento grande que chamamos de Semana de 

Inovação, que agora começamos a planejar para o mês de novembro neste ano e ainda 

estamos todos ouvidos para sugestões de projetos, demandas, necessidades que as regiões 

podem ter, onde podemos identificar interlocutores do lado sueco e, como o Renato 

também citou, o secretário Serson lembrou, neste momento também na coordenação da  

União Europeia. 

Então seria um grande prazer poder desenvolver algo maior do que a Suécia, apesar 

de ser a nossa prioridade, digamos.  

Mas com isso vamos de repente para a parte de perguntas, comentários, sugestões. 

Encerro aqui a minha fala e agradeço, de novo, o convite para estarmos presentes aqui 

hoje. 

 

O SR. PRESIDENTE - PAULO LULA FIORILO - PT - Queria, então, 

agradecer ao vice-cônsul Peter e queria imediatamente já passar ao Alex, ao deputado 

Alex de Madureira, que já se inscreveu e os outros deputados também que quiserem se 

inscrever para perguntas ou no chat ou já, depois levanta a mão e eu já passo. 

Então, Alex, com a palavra, com as suas perguntas e considerações. Você já se 

apresenta, Alex. Porque eles te conhecem. 

 

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Bom, você me conhece, não é? Eu sou 

o deputado Alex de Madureira, sou da região de Piracicaba, interior de São Paulo. 

Queria cumprimentar aqui o secretário Julio Serson que tem tido uma participação 

muito importante e efetiva nesta comissão. Parabenizar o trabalho do Governo do Estado 

através da secretaria que o Julio trabalha e parabenizar o Andrey também, muito receptivo 
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e sempre com as respostas rápidas para esta comissão e para os parlamentares que fazem 

parte dela.  

Agradecer a presença, hoje, aqui, do Dr. Renato Pacheco Neto, também do Peter 

Johansson. O Renato, eu tive o prazer de conhecê-lo na vinda da embaixadora da Suécia 

aqui na Assembleia Legislativa. Foi um momento muito importante para nós e eu vejo 

essa parceria Suécia-Brasil, Suécia-Estado de São Paulo muito importante para o 

desenvolvimento do nosso estado.  

E fazer o convite ao Peter, então, e tomando um pouco da fala dele, de que a Suécia 

estaria procurando algumas regiões para poder desenvolver e crescer esse 

desenvolvimento no estado de São Paulo, convidar vocês para a região de Piracicaba, para 

a minha região. Lá tem muitas empresas já, muitas multinacionais, tem mão de obra 

qualificada e tem terra. Tem terreno lá para vocês, para poderem implantar as indústrias 

vindas da Suécia. 

A Suécia que é um país exemplo hoje de tecnologia, de inovação, é um país que 

passou por uma transformação muito grande, nós podemos conhecer isso na vinda da 

embaixadora aqui à Assembleia, que fez uma explanação e, junto ao Renato e ao Peter, 

muito boa para nós e a impressão que nós temos... Eu não conheço a Suécia, não tive esse 

prazer ainda, mas o farei o mais breve possível porque quero aprender também com uma 

nação que se desenvolveu tanto, com tantos problemas por que passou durante a sua 

história, mas que venceu esses problemas, e hoje é uma das grandes potências mundiais 

econômicas e de desenvolvimento de tecnologia. Então, parabéns. 

Gostaria de saber, Peter, Renato, de que forma nós podemos fortalecer essas 

parcerias entre o Governo do Estado de São Paulo, entre o estado de São Paulo, e de que 

forma a Assembleia Legislativa pode contribuir com isso. 

Não é só a vontade do Executivo, mas também tem a vontade do Legislativo, de 

que as coisas aconteçam. Então, isso é muito importante. Nós já temos dois poderes 

envolvidos aí. Vai depender do interesse da Suécia e da nossa articulação, do nosso 

trabalho. Tenho a certeza de que nós faremos isso.  

Muito obrigado, deputado Paulo. Você tem sido um parceiro, tem incentivado esta 

comissão a que ela possa realizar o seu trabalho de uma forma muito efetiva, e isso nos 

orgulha muito, poder fazer parte também desse momento do estado de São Paulo. 

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

Alex. Como você já pediu para Limeira, daqui a pouco a gente vai ouvir Itapira. 

 

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Piracicaba. 

 

O SR. PRESIDENTE - PAULO LULA FIORILO - PT - Piracicaba. Está 

esperto. Vou passar imediatamente ao Professor Walter e depois também ao deputado 

Barros Munhoz. Deputado Professor Walter Vicioni, para se apresentar e já fazer as suas 

considerações. 

 

O SR. PROFESSOR WALTER VICIONI - MDB - Eu queria cumprimentar o 

nosso secretário de Relações Internacionais, Sr. Julio Serson, o cônsul-geral da Suécia, o 

Dr. Renato Pacheco Neto, e o vice-cônsul, Dr. Peter Johansson, e aqui, perdão pela 

pronúncia. 

Eu tenho uma relação muito estreita com as empresas, especialmente a Scania, 

porque eu fiquei 48 anos, eu me aposentei recentemente do Senai, Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial, e a gente tem uma estreita ligação com essa questão da 

qualificação profissional no estado de São Paulo. 

Então, eu não vou fazer uma pergunta, mas vou colocar à disposição, vou lembrá-

los, seja Limeira, seja em Piracicaba, seja em Araraquara, o estado de São Paulo, por meio 

das faculdades de tecnologia e as Etecs, o ensino técnico, e o Senai também, com suas 16 

faculdades de Tecnologia, e agora muito antenadas em razão dessa relação muito estreita 

entre os meios de produção e os meios de formação profissional.  

Como a gente pertence à indústria, éramos administrados, somos administrados, eu 

que estou aposentado, pela indústria, estão bastante atualizados em relação aos avanços 

rápidos da tecnologia, especialmente hoje se chama de Indústria 4.0. 

Tenho certeza absoluta de que a participação da Suécia no estado de São Paulo, do 

ponto de vista da necessidade de qualificação profissional, estaria muito bem atendida 

aqui no estado, não importa se Piracicaba, se na minha cidade, Casa Branca, seja onde 

for, porque o Senai, do ponto de vista de local, da formação profissional, o Senai é muito 

flexível. 

Nós podemos ter, os nossos cursos podem ocorrer somente dentro da indústria, 

somente nas escolas, ou ter as formas mistas, como é o sistema dual alemão. E o estado 
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de São Paulo, hoje, com o Novotec, tem excelentes programas para atender essa 

necessidade de qualificação profissional para esse sistema moderno.  

Acho que talvez eu não possa mais falar em nome dessas entidades, mas eu tenho 

certeza de que, pela forma com que elas atuam, de fato, de estar antenadas com as 

necessidades do sistema produtivo, especialmente aqui no estado de São Paulo, eu acho 

que eu posso colocá-las à disposição desses municípios, desses locais e das necessidades 

de formação profissional de ensino técnico da Suécia. 

Era isso. A gente está à disposição para ajudá-los a resolver esse problema, se de 

fato constituir um problema, como de fato constitui, a qualificação profissional dos 

brasileiros. 

 

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

deputado Professor Walter. Eu vou consultar aqui o nosso decano, deputado Barros 

Munhoz, se ele gostaria de fazer, além de se apresentar, também se quer colocar alguma 

questão ou uma observação. Fique à vontade. 

O senhor precisa só ligar o seu áudio, está fechado. Continua fechado o seu áudio. 

Nós vamos abri-lo. Aí, perfeito, Barros. Deputado Barros Munhoz com a palavra. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Isso, então, apenas parabenizá-lo, Paulo, dizer 

da satisfação de recebermos, nessa nossa virtual aqui, mais uma vez o Julio Serson, nosso 

querido secretário, e mais um cônsul, o da Suécia, desta feita. 

 E dizer que vejo com muita alegria e muito entusiasmo essa nossa comissão, sob o 

seu comando, e me colocar à disposição. Tem muita coisa para pleitear, mas eu acho que 

vocês já estão dando andamento às coisas. Eu só quero parabenizá-los e me colocar à 

inteira disposição. E em Itapira tem pleitos, tem pleitos e tem colocações e tem sugestões 

para nos aproximar mais da Suécia e do mundo, sob o seu comando, Paulo. 

Obrigado, um abraço. 

 

O SR. PRESIDENTE - PAULO LULA FIORILO - PT - Obrigado, deputado 

Barros Munhoz. Eu vou consultar o deputado Olim se gostaria de fazer também a sua 

apresentação e alguma pergunta. Não sei se o deputado Olim está me ouvindo. Olim! 

Deputado Olim. 

 

O SR. DELEGADO OLIM - PP - Pois não. 
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O SR. PRESIDENTE - PAULO LULA FIORILO - PT - Para você se apresentar 

ao cônsul da Suécia e ao vice-cônsul, se você tem alguma questão. Depois é a Maria 

Lúcia. 

 

O SR. DELEGADO OLIM - PP – Primeiramente, bom dia a todos os meus 

amigos. Bom dia, Sr. Secretário, bom dia ao cônsul. É uma honra estar nesta comissão 

internacional. Meu nome é Antonio Assunção de Olim, sou delegado de Polícia, segundo 

mandato como deputado. Tem gente que tem que desligar o microfone aí. 

 

O SR. PRESIDENTE - PAULO LULA FIORILO - PT - É o Barros. 

 

O SR. DELEGADO OLIM - PP - Sou presidente da Comissão de Segurança 

Pública e Assuntos Penitenciários e faço parte dessa maravilhosa comissão. Eu não tenho 

nada para perguntar. Ele falou da Scania, são os meus caminhões preferidos. Se eu fosse 

motorista de caminhão, com certeza eu queria ter um Scania, desses maravilhosos que 

andam pelo mundo inteiro, principalmente aqui pelo Brasil. 

Muito obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - PAULO LULA FIORILO - PT - Obrigado, deputado 

Delegado Olim. Vou passar agora, imediatamente, à deputada Maria Lúcia Amary, que é 

também de uma região aqui próxima, de Sorocaba. Maria Lúcia, você está me ouvindo? 

Maria Lúcia! 

 

A SRA. MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Bom dia a todos. Eu queria 

cumprimentar o cônsul, Renato Machado Neto. Quero cumprimentar o presidente da 

nossa comissão, o deputado Paulo Fiorilo, pelo seu trabalho de aproximar todos esses 

países do nosso Brasil, para que a gente possa fazer um intercâmbio cultural, econômico, 

de desenvolvimento, de troca de experiências. São ações extremamente importantes.  

Eu queria cumprimentar o Julio Serson e dizer a todos os deputados que compõem 

a comissão, eu estou no meu quinto mandato como deputada estadual. Eu represento a 

Região Metropolitana de Sorocaba, com as 27 cidades que a compõem. Então, eu gostaria 

muito dessa aproximação da nossa região de Sorocaba, que é uma região que vem 



 Divisão de Registro de Pronunciamentos 

crescendo muito, com mais de dois milhões de habitantes nesse espaço que nós temos, 

das 27 cidades.  

Temos um parque tecnológico que tem feito um trabalho excepcional de 

relacionamento com outros países. Então, é uma região que, dentro do mapa do estado de 

São Paulo, ela vem se apresentando como uma cidade importante na questão de 

investimentos, de trazer novas empresas para a proximidade, com o parque tecnológico.  

Nós temos capacitação de pessoas para absorver o mercado de trabalho de várias 

ações. Nós temos, no aeroporto, várias empresas ligadas à manutenção de aeronaves, que 

também é um ponto importante da nossa região.  

Eu queria apresentar nossa região como uma possibilidade real de fazer, não só 

intercâmbio, intercâmbio cultural, a vinda de novas empresas para a nossa região. Mas 

que a gente possa também trocar todas essas experiências.  

Eu acho importante que nessa comissão nós possamos, nesse primeiro contato 

diretamente, com o senhor cônsul… (Inaudível.) 

 

O SR. PRESIDENTE - PAULO LULA FIORILO - PT - Travou, Maria Lúcia. 

Maria Lúcia, está me ouvindo? 

 

A SRA. MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Mas, ter o interesse em atrair 

empresas, atrair negócios. E já tem uma estrutura, uma infraestrutura adequada para que 

isso possa acontecer. Então eu queria agradecer, mais uma vez, a possibilidade de 

estarmos conversando com esse país, que é um país que é um exemplo para todos nós. E 

que possa trazer experiências exitosas, que possa, o nosso País, poder absorver.  

Então eu queria agradecer a oportunidade. Eu precisei sair só por 10 minutinhos,  

mas, de qualquer maneira, eu queria dar um abraço a todos e dizer que a região de 

Sorocaba gostaria muito de recebê-los também, para ver se nós temos algumas 

oportunidades que possam ser divididas com o seu país, que é a Suécia.  

Então, um grande abraço a todos. Obrigado por estarem fazendo esse intercâmbio 

importante, no momento em que o Brasil recupera a sua economia, começa a avançar 

mais nesse pós-pandemia. Será muito importante que a gente possa avançar juntos.  

Um abraço e bom dia. 
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O SR. PRESIDENTE - PAULO LULA FIORILO - PT - Muito obrigado, 

deputada Maria Lúcia Amary. Eu queria, antes de devolver a palavra ao Dr. Renato e ao 

Dr. Peter, colocar duas questões. Primeira.  

Vocês perceberam que vários deputados têm atuação em regiões e cidades do 

estado. A gente falou de Sorocaba, com a Maria Lúcia; Piracicaba, com o Alex; Casa 

Branca, com o Professor Walter; Itapira, grande Itapira, região metropolitana, Barros 

Munhoz; Araraquara e outras regiões que a gente acompanha.  

Então eu queria fazer duas sugestões. A primeira é que, quando vocês se sentirem 

seguros para as visitas presenciais, que a gente pudesse tentar organizar um roteirinho de 

visitas. Até para que cada região pudesse apresentar a sua potencialidade econômica, as 

suas possibilidades de parcerias, e também o interesse de vocês nessas regiões. 

Segundo. O Peter falou do evento que ocorre em novembro. Talvez, manter a 

Assembleia informada, para a gente divulgar e poder participar. 

O evento deve ser no Brasil, deve ser aqui. E depois, quando nós tivermos superado, 

o mundo tiver superado a pandemia, quem sabe se a gente também não consegue, como 

disse o Alex, fazer uma visita à Suécia, assim como fez o Heni, para conhecer a questão 

de Segurança, a partir dos temas que os deputados também tenham interesse, e eu sei que 

a Suécia tem muita coisa a oferecer nas parcerias com o Brasil e o estado de São Paulo.  

Então, eu vou devolver aqui a palavra ao Renato e ao Peter para as respostas, e 

também para suas considerações finais, para que a gente conclua essa nossa primeira 

participação de vocês aqui na Comissão de Relações Internacionais. Por favor, Dr. 

Renato.  

 

O SR. RENATO PACHECO NETO - Pois não, presidente Paulo. De tudo que eu 

ouvi dos deputados participantes desta comissão internacional, duas coisas me parecem 

extremamente importantes. A primeira, que já foi citada pela presença do secretário Julio 

Serson, e o subsecretário Andrey, é esse trabalho conjunto entre o Poder Legislativo e o 

Poder Executivo, que, para nós, na Suécia, como o Peter bem sabe, é muito comum, 

porque nós temos um sistema parlamentar onde o próprio Executivo, o governo, é 

formado a partir do parlamento. 

Então, eu não poderia deixar de registrar que esse tem sido um método muito 

eficiente, esse sistema parlamentar, e que eu acabo, apesar de termos aqui claramente um 

sistema que não é parlamentar no Brasil e também no estado de São Paulo, mas vendo 

que as vantagens que a Suécia tem os senhores aqui estão usando. Aliando, quer dizer, 
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todas as qualificações, enfim, prospecções possíveis, tanto do Governo do Estado como 

da Assembleia. 

O secretário Julio Serson, no ano de 2019, apoiou fortemente a vinda do Nordic 

CEO da SEB, (Inaudível.), que o governador Doria recebeu no Palácio dos Bandeirantes 

em março de 2019. Foram 130 presidentes de empresas suecas, empresas nórdicas que 

vieram para cá, enfim, conhecer todo esse potencial do estado de São Paulo. 

Eu digo isso porque eu tomei aqui o cuidado de fazer algumas anotações. Nós 

recebemos, naquela sua primeira visita, ou segunda, deputado Paulo, até mesmo o prefeito 

Edinho Silva, de Araraquara, que nos fez, naquela ocasião, o convite, mas me lembro 

também de quando conheci o deputado Alex. Já tinha comentado com o embaixador a 

possibilidade dessa visita à Piracicaba. Quando agora o Professor Walter fala de Casa 

Branca, mas também essa questão do Senai, nós temos, o Peter sabe, um projeto, através 

do Business Sweden, com o Senai. Eu não me recordo agora qual é a cidade. Eu acho que 

é aqui do ABCD, nós podemos comentar também daqui a pouquinho. 

O deputado Olim, na verdade, por ser presidente desta Comissão de Assuntos 

Penitenciários, pode colaborar muito, em assuntos que são não apenas de interesse 

regional, mas também interesses disciplinares. Fundamental, e a Suécia tem muito a 

contribuir para isso. O deputado Barros Munhoz falou da questão de Itapira. Por ser 

decano, eu aqui aprendendo muita com experiência dele, evidentemente. 

E também deputada Maria Lúcia, na questão, enfim, do aeroporto, tudo que a 

própria indústria da aviação... Nós temos aqui, em São Bernardo do Campo, a instalação 

da Saab. A Saab tem procurado transferir tecnologia aos seus parceiros no Brasil. Com 

certeza, isso gera uma cadeia produtiva que pode trazer uma série de benefícios para 

outras indústrias no setor também. 

E eu queria só terminar essa minha pequena fala, antes de passar ao Peter, 

lembrando também que nós temos dois pontos que unem ainda mais também o estado de 

São Paulo à Suécia. Não poderia deixar de registrar aqui o trabalho importante que a 

Childhood Foundation, da rainha Silvia, faz na área social. Eu sei que todos os Srs. 

Deputados e Deputada, aqui, Maria Lúcia, também têm uma atuação importante na área 

social.  

E a gente sempre brinca, mas é importante registrar também: sei que foi aniversário 

do rei Pelé, de 80 anos, recentemente. E o Pelé tem a honra de ser um paulista, um santista,  

mas também é um outro rei que nós temos nessa relação Brasil-Suécia.  
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Enfim, último ponto só, antes de passar a palavra ao vice-cônsul Peter: lembrar que 

a Suécia, no desafio importante do 5G, que é uma nova fronteira de telecomunicação 

importantíssima, não só para o Brasil, mas para todo o mundo, e que nos permitirá, ainda 

mais, esse trabalho de tecnologia e inovação... (Inaudível.) Isto se insere num trabalho 

ainda mais importante, que a comissária Cecilia Malmström, em Bruxelas, fez.  

Cecilia Malmström foi deputada no Parlamento em Estocolmo, foi deputada 

europeia em Bruxelas e foi a responsável pela assinatura, em 2019, do Tratado de Livre 

Comércio entre Mercosul e União Europeia, ainda em fase de ratificação. Também 

questões importantes para nós tomarmos em consideração nesse trabalho que a Suécia 

pode desenvolver com todos os senhores.  

Muito obrigado. Passo a palavra ao vice-cônsul Peter. 

 

O SR. PRESIDENTE - PAULO LULA FIORILO - PT - Obrigado, Dr. Renato, 

pelas suas palavras. Vamos ouvir agora, então, o vice-cônsul. 

 

O SR. PETER JOHANSSON - Perfeito. Alguns comentários apenas: o evento que 

eu mencionei lá em novembro, a ideia é que seja híbrido nesse ano. Aos poucos, estamos 

retomando os eventos presenciais. Porém, como o planejamento tem que ocorrer meses 

antes, principalmente para conseguirmos participação lá do lado sueco, e ainda existe uma 

certa cautela em relação a viagens, principalmente do lado de ministros etc... A única 

coisa que sabemos, no momento, é que vai ser híbrido; alguma coisa que seja possível 

fazer presencialmente, vamos fazer sim.  

Em relação a visitas, acho que posso falar pelo Renato também que estamos à 

disposição, já, para agendar essas visitas. Estamos já vacinados, os dois. Também já 

passaram pelo vírus, infelizmente ou felizmente; não sei, isso a história, o futuro vai 

mostrar. Mas estamos dispostos sim a realizar essas visitas.  

Acho que é importante a gente identificar, nesse sentido, para fazer essas visitas, 

algumas áreas foco onde a Suécia investe bastante, onde nós enxergamos os problemas, 

digamos, do futuro. E a meu ver é a área de saneamento, por exemplo, onde a Suécia tem 

bastante experiência, que gostaria de compartilhar, porque afinal a questão da água vai 

ser chave para o futuro.  

Não sei se os senhores já pegaram essa informação, mas na Suécia também está 

começando a faltar água em algumas regiões. Principalmente agora, acabei de voltar das 
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minhas férias lá, e o calor foi extremo; o choque térmico ao voltar para cá também foi 

extremo. Mas isso levou à falta de água em “n” regiões.  

E isso é algo que sabemos, já passamos por essa situação aqui, ainda nos 

encontramos nessa situação no estado de São Paulo. Com certeza, é uma área onde o 

Brasil pode, o estado de São Paulo pode ensinar muito à Suécia. Então, penso no 

saneamento; penso, de um modo geral, também na economia circular. É tudo vinculado 

à economia circular, que muito nos interessa.  

Bioenergia. Já temos algumas colaborações com o estado na área de bioenergia, 

energia biogás, principalmente. Temos todo o interesse em saber o que as regiões, de 

modo geral, fazem nessa área, área de aviação. 

A deputada Maria Lúcia mencionou lá em Sorocaba, a Saab está mais, hoje em dia, 

na região de Araraquara, São Bernardo, São José dos Campos, mas, com certeza, nos 

interessa conhecer mais o polo de aviação que sabemos que Sorocaba é. 

Área cultural também sempre interessa, como uma alavanca para manter um 

diálogo também e trazer um pouco da nossa cultura para determinadas regiões. 

Historicamente, temos focado bastante na cidade de São Paulo, isso precisa mudar.  

O Renato também mencionou a área do sistema penitenciário. Eu me interessei 

muito pelo fato de termos aqui o delegado Antonio Olim, porque, de fato, o deputado já 

visitou a Suécia, conheceu um pouco o sistema penitenciário. Circulam, não vou dizer 

que são lendas, mas algumas notícias antigas, pelo menos, em relação ao sistema 

penitenciário sueco, dizendo que estamos fechando penitenciárias, e isso, hoje em dia, 

não é verdade.  

Estamos ampliando o sistema, estamos construindo novas penitenciárias, então 

estamos enfrentando uma nova situação nesse sentido, em que eu tenho certeza de que 

podemos criar uma troca de experiências muito favorável para ambos os lados.  

Só encerrando, também deixando essa ideia de não só olharmos com os olhos - e 

agora digo como sueco - com os olhos suecos para o Brasil, porque o evento que vamos 

fazer em novembro tem como tema "cocriação", então seria importante se conseguirmos 

identificar, também, empresários, projetos de inovação que poderiam se beneficiar de 

uma experiência na Suécia, investimento na Suécia, ou passar um tempo lá no parque 

tecnológico sueco, alguma coisa para depois trazer projetos de volta, que seriam, nesse 

sentido, 100% brasileiros, mas com experiências suecas, e não só a velha economia com 

investimentos diretos, que, claro, sempre nos interessa também, porque tenho certeza de 
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que isso existe muito, e o projeto da Saab com os caças nos ensinou muito como isso é 

importante. 

Acho que foram os comentários que anotei neste momento. Obrigado. 

 

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

Eu acho que está aberto aqui o caminho para esse diálogo, dos deputados com o 

Consulado, para agendar as visitas, para pautar os temas que você levantou, que são 

muitos e que eu tenho certeza de que terão sucesso a médio, longo prazo.  

E, também, ao deputado Delegado Olim, essa questão da Segurança me parece que 

é um tema muito importante e, quem sabe, o Olim, depois, não pode marcar uma conversa 

para poder trocar informações. Tem parlamentares do calibre do Olim aqui que podem 

ajudar nesse debate. Então, Olim, já deixar aí você para depois estabelecer uma relação. 

Eu queria passar para o Julio, para suas considerações finais, para a gente poder 

encerrar. Aí a gente conclui. 

Secretário Julio Serson, por favor. 

 

O SR. JULIO SERSON - Obrigado, deputado. Mais uma vez em breves palavras 

é uma honra estar com o senhor, com os deputados, com a deputada Maria Lúcia Amary. 

Eu tenho o privilégio de desfrutar do convívio diário com o Flávio - ela sabe disso -, um 

colega supercompetente e que também no dia a dia nos ajuda muito.  

Em nome do governador João Doria, do vice-governador Rodrigo Garcia, eu quero 

agradecer a oportunidade de estar aqui. Quero agradecer o apoio que a Suécia tem dado 

desde o tempo em que nós estávamos na prefeitura municipal aqui de São Paulo; hoje, no 

Governo do Estado de São Paulo.  

Agradecer em meu nome, em nome do Andrey Brito, do embaixador Affonso 

Massot, que muito me honra como o meu secretário executivo na secretaria. E apenas 

deixar um ponto que eu não sei e que fica para as próximas conversas. Talvez tenha me 

passado, mas dois pontos que eu associo muito a Suécia.  

É importante os deputados e a deputada terem isso em mente e todos nós também 

para o desenvolvimento dessas conversas, que é a questão da sustentabilidade, do 

desenvolvimento sustentável. Nós, na Secretaria de Relações Internacionais, atuamos 

muito em conjunto com o secretário Penido na Secretaria de Meio Ambiente justamente 

porque esse é um ponto fundamental.  
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Hoje não se constrói uma relação internacional, uma relação de atração de 

investimentos - e a Suécia pode investir ainda muito mais em São Paulo - se nós não 

levarmos em conta a questão de sustentabilidade, de desenvolvimento sustentável.  

E essa é uma orientação do governador Doria, repito, do vice-governador Rodrigo 

Garcia, porque aqui, em São Paulo, nós não praticamos atitudes contra o meio ambiente. 

Muito pelo contrário, meio ambiente, sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, 

ODSs, são objetivos prementes e presentes no nosso dia a dia. Então, a Suécia é um 

exemplo.  

Eu quero pedir a gentileza do cônsul Renato, do vice-cônsul Johansson, 

transmitirem ao governo da Suécia que aqui, em São Paulo, infelizmente, de certa forma, 

diferentemente do que se pratica a nível nacional, nós temos uma política muito clara de 

desenvolvimento sustentável e de preservação do meio ambiente.  

Porque sem isso nós não conseguiremos atrair os investimentos suecos e aqui, em 

São Paulo, aqui, no estado, nós temos todo o interesse na cidade e nas regiões que os 

senhores muito bem representam.  

Mais uma vez, Paulo, muito obrigado. Eu sei que vocês têm sessão daqui a pouco 

e eu me sinto realmente muito honrado em integrar um grupo tão importante quanto este 

de deputados e deputadas da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.  

Um bom dia a todos. Bom dia, Renato. Bom dia, Johansson. Obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - PAULO LULA FIORILO - PT - Julio, muito obrigado 

pela sua presença. É sempre muito importante para que a gente possa estabelecer essa 

relação com o Executivo e com os consulados que têm participado aqui dessas nossas 

reuniões da Comissão de Relações Internacionais. Queria agradecer muito ao Dr. Renato, 

ao Peter, e dizer que nós vamos demandar as visitas.  

Vamos já retomar Araraquara, porque nós temos que fazer a visita à Gripen, 

Sorocaba com a deputada Maria Lúcia, Casa Branca. As outras regiões aqui eu vou falar 

do Alex de Piracicaba e Itapira, para não ter ninguém de fora. E na próxima reunião a 

gente tem novas conversas aqui.  

Muito obrigado, Renato. Muito obrigado, Peter, secretário Andrey. É um prazer 

sempre tê-los aqui. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a reunião da Comissão 

de Relações Internacionais. 

 

* * * 
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- Encerra-se a reunião. 

 

* * * 

 


