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COMISSÃO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS - CRI 

02.09.2021 

 

* * * 

 

- Abre a reunião o Sr. Paulo Lula Fiorilo.  

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - PAULO LULA FIORILO - PT - Havendo número 

regimental, declaro aberta a quinta reunião extraordinária da Comissão de Relações 

Internacionais da 3a Sessão Legislativa da 19a Legislatura, com a finalidade de dialogar 

sobre parcerias entre o estado de São Paulo e a Coreia, com a presença do secretário 

executivo de Relações Internacionais, embaixador Affonso Massot. Eu já agradeço a 

presença, mais uma vez. E também teremos aqui a presença do cônsul-geral da república 

coreana em São Paulo, Dr. Insang Hwang. Se eu estiver pronunciado errado, eu peço para 

depois corrigir. 

Queria fazer agora, então, a chamada nominal de cada deputada e deputado da 

comissão. Deputado Castello Branco. Seu áudio está fechado. Deputado Castello Branco. 

 

O SR. CASTELLO BRANCO - PSL - Presente. 

 

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

Substituindo o deputado Barros Munhoz, deputado Carlos Cezar. 

 

O SR. CARLOS CEZAR - PSB - Presente, Sr. Presidente. 

 

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

Maria Lúcia Amary. 

 

A SRA. MARIA LÚCIA AMARY- PSDB - Presente, Sr. Presidente. 

 



Divisão de Registro de Pronunciamentos 

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

pedir só para você fechar o seu áudio, para a gente poder continuar aqui a chamada. 

Obrigado, deputada Maria Lúcia. Deputado Heni Ozi Cukier. 

 

O SR. HENI OZI CUKIER - NOVO - Presente, presidente. 

 

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

Deputado Alex de Madureira. 

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - PAULO LULA FIORILO - PT - E este deputado, que 

preside. Temos seis deputados presentes, portanto temos quórum. Solicito, então, à 

secretaria a leitura da Ata da reunião anterior. 

 

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

 

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

Carlos Cezar. 

 

O SR. CARLOS CEZAR - PSB - Pela dispensa da leitura da Ata, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - PAULO LULA FIORILO - PT - O pedido é regimental. 

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

Eu vou suspender por cinco minutos. O Consulado da Coreia já está presente, mas 

eles estão só terminando ali a montagem da apresentação. Então, vou suspender por cinco. 

Mas, antes de suspender, só alguns informes para socializar com a comissão.  

Nós vamos aprovar, na próxima reunião, o convite ao consulado dos Estados 

Unidos. Nós estivemos com o cônsul-geral aqui, que está no Brasil há pouco tempo, 

David Hodge. Ele esteve aqui na Assembleia, nós colocamos algumas questões e já 

fizemos o convite para ele participar da nossa reunião nas próximas sessões. Eu sei que 

tem vários deputados que levantaram questões importantes para esse debate; nós vamos, 

inclusive, ver se é possível, nesse dia, permitir a entrada de outros deputados que não da 

comissão.  
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Nós teremos também, na próxima reunião, que deve ser dia 16 - depois eu confirmo 

-, a presença da cônsul do Canadá, doutora Heather Cameron, e da embaixadora, que 

estará aqui em São Paulo. Eu não sei, embaixador Affonso, se o Canadá pediu algum 

diálogo com o governo do estado, mas eu queria já deixar essa informação para vocês; 

talvez fosse importante o senhor ou o próprio secretário Serson ter um diálogo com eles, 

até para poder aproveitar essa visita da embaixadora do Canadá. Ela fará a visita 

presencial aqui na Assembleia; nós vamos fazer a nossa reunião mista, com ela no 

plenário e com os deputados pelo aplicativo, pelo virtual.  

Embaixador, por favor, o senhor gostaria de falar? 

 

O SR. AFFONSO MASSOT - Bom dia a todos. Em nome da Secretaria de 

Relações Internacionais do Governo do Estado, eu gostaria de agradecer muito o convite 

para participar desta reunião da Comissão de Relações Internacionais da Assembleia 

Legislativa do Estado.  

Eu considero, dada a minha experiência na carreira diplomática - eu fui embaixador 

em quatro países e fui cônsul-geral, também, em Lisboa - que essa interação com os 

Legislativos subnacionais, além, evidentemente, dos Legislativos nacionais, é muito 

importante para a função do diplomata ou do cônsul. Isso nós verificamos agora, por meio 

exatamente desta live que estamos fazendo: a janela que se abre para o cônsul-geral da 

Coreia poder interagir com todos nós e para que nós possamos, e a Assembleia também, 

conhecer melhor os projetos e evidentemente nos mobilizar para auxiliar naquilo que for 

importante para São Paulo.  

Eu gostaria de cumprimentar o Exmo. Presidente da comissão, deputado Paulo 

Fiorilo, em nome de quem eu tomo a liberdade de cumprimentar os demais deputados 

membros desta comissão. Cumprimento também o novo cônsul-geral da Coreia em São 

Paulo, Insang Hwang, com quem já tive o prazer de me reunir no Palácio dos 

Bandeirantes, e a honra de ter sido convidado por ele para almoçar em sua residência. 

Seja bem-vindo, cônsul Insang, a este importantíssimo encontro com o Legislativo 

Paulista. 

O governador João Doria e o vice-governador, Rodrigo Garcia, veem nas Relações 

Internacionais do estado um tema de grande relevância. Por essa razão, somam-se 

crescentemente as ações de cooperação que temos desenvolvido com países parceiros, em 

todos os continentes, e com organismos internacionais multilaterais.  
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Dentre os países cujo relacionamento com São Paulo tem mais projeção, destaca-

se a Coreia. Trata-se de uma relação multifacetada, em que se sobressaem os 

investimentos coreanos no estado, as correntes de comércio bilateral e - e eu caracterizo 

isso, sobretudo - a presença da operosa e numerosa comunidade coreana em nosso 

território, principalmente aqui na Capital de São Paulo. 

Em agosto de 2018, eu tive o privilégio de participar da inauguração do Monumento 

URI, que presenteou o bairro do Bom Retiro com o formoso ícone da amizade paulista-

coreana. No mesmo bairro, também tive a oportunidade de, junto com o então primeiro-

ministro da Coreia, plantar uma árvore simbolizando o afinco de ambas as partes em 

cultivar, de maneira permanente, esses laços tão valiosos.  

Aproveito a ocasião para relembrar o apoio que recebemos dos amigos coreanos 

através de doações de testes de Covid-19 ao Instituto Butantan. Esse amparo, pelo qual 

ficamos extremamente gratos, teve grande importância para o enfrentamento da pandemia 

ao longo do ano passado, sobretudo.  

Notável é a nossa admiração pela Coreia, um país que, ao mesmo tempo em que 

preserva uma cultura multimilenar, mantém-se na vanguarda do dinamismo tecnológico 

e inovativo. Encontros como este, organizados por esta comissão, são, portanto, 

oportunidades de grande valia para que possamos apresentar iniciativas de cooperação, 

bem como escutar as prioridades das demandas dos consulados e, no caso específico, 

interagir com a Coreia.  

A Secretaria de Relações Internacionais, assim como os secretários do Serson e eu, 

nos colocamos inteiramente à disposição desta comissão - Relações Internacionais - e do 

Consulado da Coreia para estimular o debate acerca de novas possibilidades de 

cooperação e de futuras - que, eu estou certo, muito importantes - parcerias. Será um 

prazer ouvi-lo, cônsul Insang, e muito obrigado.  

 

O SR. PRESIDENTE - PAULO LULA FIORILO - PT - Queria agradecer aqui 

as palavras do embaixador. Dizer que a comissão tem se preocupado muito com o 

fortalecimento das relações internacionais para o estado de São Paulo e que eu tenho 

certeza de que a presença do cônsul da Coreia ajudará muito neste debate. 

Queria anunciar também a presença do subsecretário de Relações Internacionais, 

Sr. Andrey Brito, e agradecer a presença do cônsul-geral da República da Coreia em São 

Paulo, Exmo. Dr. Insang Hwang. O cônsul vai falar e nós vamos ter a tradução. O Jorge 

está aqui com a gente, obrigado pela presença também. Então, assim, nós vamos passar 
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já imediatamente a palavra ao cônsul e, depois, abrimos para os deputados, para a 

deputada e também para o nosso embaixador fazer o uso da palavra - se quiser, 

embaixador Affonso. 

Por favor, com a palavra, então, o cônsul geral. Os deputados que quiserem se 

inscrever para perguntas, é só colocar no chat e eu já anoto aqui para que todo mundo 

possa participar. Muito obrigado. Com a palavra, o cônsul-geral da Coreia. 

 

O SR. INSANG HWANG - Bom dia. (Pronunciamento em língua estrangeira.) 

 

O SR. JORGE NOH - TRADUTOR - O cônsul-geral da Coreia gostaria de 

expressar o profundo agradecimento pela oportunidade de poder compartilhar um pouco 

das informações que envolvem a Coreia do Sul.  

 

O SR. INSANG HWANG - (Pronunciamento em língua estrangeira.) 

 

O SR. JORGE NOH - TRADUTOR - Recentemente, o cônsul-geral havia 

encontrado o Sr. Presidente da Assembleia, junto também com o Sr. Presidente da 

Comissão de Relações Internacionais, para poder abordar um pouco deste tema tão 

importante para todo mundo.  

 

O SR. INSANG HWANG - (Pronunciamento em língua estrangeira.) 

 

O SR. JORGE NOH - TRADUTOR - Gostaria de expressar, também, profundo 

agradecimento pela presença do Sr. Embaixador Affonso Massot aqui nesta sessão.  

 

O SR. INSANG HWANG - (Pronunciamento em língua estrangeira.) 

 

O SR. JORGE NOH - TRADUTOR - Antes de expor uma breve apresentação 

sobre o projeto de embelezamento da cidade, no caso, do bairro Bom Retiro, o cônsul-

geral gostaria de dar uma pequena palavra sobre a introdução do nosso consulado. 

 

O SR. INSANG HWANG - (Pronunciamento em língua estrangeira.) 
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O SR. JORGE NOH - TRADUTOR - O cônsul-geral Hwang esteve no 

Consulado-Geral de Los Angeles, antes de vir para o Brasil, como cônsul-geral adjunto. 

 

O SR. INSANG HWANG - (Pronunciamento em língua estrangeira.) 

 

O SR. JORGE NOH - TRADUTOR - Semelhante à nossa comunidade coreana 

que está residindo aqui principalmente na cidade de São Paulo, a comunidade coreana - 

cuja a maior parte da comunidade que mora e reside lá em Los Angeles, que tem cerca de 

800 mil habitantes coreanos -, esse número é bem significativo para nós. 

 

O SR. INSANG HWANG - (Pronunciamento em língua estrangeira.) 

 

O SR. JORGE NOH - TRADUTOR - Dentro do bairro coreano que existe dentro 

da cidade de Los Angeles, existe essa convivência de várias etnias e de diversas culturas 

que se assemelham e se englobam dentro da região existente lá na cidade de Los Angeles. 

 

O SR. INSANG HWANG - (Pronunciamento em língua estrangeira.) 

 

O SR. JORGE NOH - TRADUTOR - O cônsul-geral, faz três meses que ele está 

exercendo a sua função como chefe da missão aqui na cidade de São Paulo. 

 

O SR. INSANG HWANG - (Pronunciamento em língua estrangeira.) 

 

O SR. JORGE NOH - TRADUTOR - Mais de 90% da população coreana está 

concentrada na cidade de São Paulo. 

 

O SR. INSANG HWANG - (Pronunciamento em língua estrangeira.) 

 

O SR. JORGE NOH - TRADUTOR - Em 2010, já pela lei municipal de São 

Paulo, foi instituída a região do Bom Retiro como bairro coreano a fim de torná-la como 

polo cultural das tradições coreanas. 

 

O SR. INSANG HWANG - (Pronunciamento em língua estrangeira.) 
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O SR. JORGE NOH - TRADUTOR - E também em abril de 2017, o governo 

municipal de São Paulo decretou uma lei que conduziu como o Dia da Cultura Coreana 

em comemoração ao Dia da Independência da Coreia. 

 

O SR. INSANG HWANG - (Pronunciamento em língua estrangeira.) 

 

O SR. JORGE NOH - TRADUTOR - Em 2017, o Sr. Governador João Doria, 

quando era prefeito, estava estudando o projeto de tornar o bairro coreano como “Little 

Seul”. 

 

O SR. INSANG HWANG - (Pronunciamento em língua estrangeira.) 

 

O SR. JORGE NOH - TRADUTOR - Ao decorrer do tempo, o projeto para a 

revitalização e embelezamento não havia progredido de uma maneira mais efetiva. 

 

O SR. INSANG HWANG - (Pronunciamento em língua estrangeira.) 

 

O SR. JORGE NOH - TRADUTOR - Temos, certamente, certas dificuldades com 

relação à pandemia que nós estamos enfrentando. 

 

O SR. INSANG HWANG - (Pronunciamento em língua estrangeira.) 

 

O SR. JORGE NOH - TRADUTOR - A revista “Time Out” - que é uma da 

inglesa, né? - publicou que a rua Três Rios se tornaria a sétima rua mais legal do mundo. 

 

O SR. INSANG HWANG - (Pronunciamento em língua estrangeira.) 

 

O SR. JORGE NOH - TRADUTOR - Com essa matéria publicada pela revista 

internacional, nós tivemos a expectativa de que se poderia alavancar no sentido de atrair 

turistas e visitantes na região para contribuir social e economicamente. 

 

O SR. INSANG HWANG - (Pronunciamento em língua estrangeira.) 
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O SR. JORGE NOH - TRADUTOR - Em breve, nós mostraremos no slide umas 

fotos sobre o projeto. 

 

O SR. INSANG HWANG - (Pronunciamento em língua estrangeira.) 

 

O SR. JORGE NOH - TRADUTOR - Para o próprio projeto que nós estamos 

tocando para o embelezamento do bairro, o primordial seria a questão da segurança. 

 

O SR. INSANG HWANG - (Pronunciamento em língua estrangeira.). 

 

O SR. JORGE NOH - TRADUTOR - O cônsul-geral teve a informação de que 

as várias comunidades que moram ou residem e trabalham no bairro Bom Retiro estavam 

com essa séria questão de segurança onde eles estão trabalhando e residindo. 

 

O SR. INSANG HWANG - (Pronunciamento em língua estrangeira.). 

 

O SR. JORGE NOH - TRADUTOR - O cônsul-geral havia encontrado várias 

autoridades do estado, do município, como a Polícia Militar, a GCM, a própria Polícia 

Civil para abordar as questões da segurança pública da região para fortalecer a segurança 

dos moradores que ficam nessa região, onde se concentra essa variedade de culturas que 

focam nesse sentido. 

 

O SR. INSANG HWANG - (Pronunciamento em língua estrangeira.) 

 

O SR. JORGE NOH - TRADUTOR - Houve essa tratativa do fortalecimento da 

questão de segurança junto à Polícia Militar, em que nós prevemos a instalação da base 

militar do 13º Batalhão dentro da região do bairro do Bom Retiro. 

 

O SR. INSANG HWANG - (Pronunciamento em língua estrangeira.) 

 

O SR. JORGE NOH - TRADUTOR - Essas fotos são do evento que nós 

realizamos no dia 13 de agosto para comemorar nosso Dia da Independência da Coreia e, 

também, o Dia da Cultura Coreana junto às autoridades presentes.  
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Eles estão, como os senhores podem ver, tem as lâmpadas tradicionais da Coreia, 

que representam a cultura também da Coreia, e o senhor vê que tem uma lâmpada acesa 

com as cores vermelha e azul. 

 

O SR. INSANG HWANG - (Pronunciamento em língua estrangeira.) 

 

O SR. JORGE NOH - TRADUTOR - Essa lâmpada, na língua coreana, chama-

se (Pronunciamento em língua estrangeira.), uma lâmpada tradicional que representa as 

boas-vindas aos visitantes, seja para a casa, para os convidados especiais, dando esse 

significado de receber as várias comunidades que residem e os próprios visitantes que 

circulam nessa região. 

 

O SR. INSANG HWANG - (Pronunciamento em língua estrangeira.) 

 

O SR. JORGE NOH - TRADUTOR - Dessa forma, a pequena ideia do cônsul-

geral é poder deixar o bairro um pouco mais embelezado, colocando essa lâmpada com 

cores que significam a própria cultura coreana e deixar mais despojado e mais atraente 

dentro do bairro do Bom Retiro. 

 

O SR. INSANG HWANG - (Pronunciamento em língua estrangeira.) 

 

O SR. JORGE NOH - TRADUTOR - Esse nosso pequeno evento foi publicado 

nas imprensas coreanas locais, na Coreia, e foi bem divulgado, no sentido de contribuir 

para o desenvolvimento da região do Bom Retiro. 

 

O SR. INSANG HWANG - (Pronunciamento em língua estrangeira.) 

 

O SR. JORGE NOH - TRADUTOR - Uma reportagem recente que foi publicada 

pelo renomado jornal "Folha de S. Paulo" sobre um pouco do projeto e a ideia do nosso 

cônsul-geral. 

 

O SR. INSANG HWANG - (Pronunciamento em língua estrangeira.) 
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O SR. JORGE NOH - TRADUTOR - Dentro da reportagem vimos que nós 

enfatizamos a questão das diversidades culturais que existem dentro do bairro, e que nós 

jamais destacamos, somente a questão do embelezamento e focando somente na 

comunidade coreana, mas, sim, essa conjuntura, essa convivência das várias comunidades 

que existem dentro do bairro do Bom Retiro. 

 

O SR. INSANG HWANG - (Pronunciamento em língua estrangeira.) 

 

O SR. JORGE NOH - TRADUTOR - Ele ressaltou realmente a questão da 

segurança do bairro como ponto essencial e primordial para preservar a convivência, 

harmonia e o desenvolvimento dentro da comunidade do bairro específico. 

 

O SR. INSANG HWANG - (Pronunciamento em língua estrangeira.) 

 

O SR. JORGE NOH - TRADUTOR - É um projeto irrealista que nós 

desenvolvemos para poder deixar mais uma imagem de embelezamento dentro do bairro, 

daquelas ruas mais destacadas, as ruas principais, onde poderiam ser inseridas as culturas 

coreanas e demais culturas existentes dentro do bairro. 

 

O SR. INSANG HWANG - (Pronunciamento em língua estrangeira.) 

 

O SR. JORGE NOH - TRADUTOR - O cônsul-geral esteve ontem na cidade do 

Rio de Janeiro, também para poder abordar essa questão da Cultura, Educação, a própria 

onda K-pop, que está na moda, a questão da inserção do curso de taekwondo, e de séries 

de pautas que poderiam ser estudadas e analisadas de uma forma mais abrangente, calma. 

 

O SR. INSANG HWANG - (Pronunciamento em língua estrangeira.) 

 

O SR. JORGE NOH - Além da questão da segurança, nós também estamos 

trabalhando para a limpeza das ruas, do bairro, com a participação da própria comunidade, 

de várias etnias e de vários moradores que ficam no bairro para poderem contribuir e 

desenvolver o próprio bairro do Bom Retiro. 

 

O SR. INSANG HWANG - (Pronunciamento em língua estrangeira.) 
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O SR. JORGE NOH - TRADUTOR - No início, o próprio consulado deu 

iniciativa desse trabalho em conjunto para a limpeza das ruas, no bairro Bom Retiro, mas 

outras comunidades, outros moradores, do bairro demonstraram interesse em participar 

em conjunto para poder deixar o bairro mais limpo. 

 

O SR. INSANG HWANG - (Pronunciamento em língua estrangeira.) 

 

O SR. JORGE NOH - TRADUTOR - Com limpeza, deixamos as ruas um pouco 

mais limpas, possível pois tinha bituca de cigarro, lixos largados na rua. Nós, o próprio 

cônsul-geral participa toda semana, para poder tentar deixar mais limpas as ruas do bairro, 

e os outros moradores e outras comunidades estão tentando participar do nosso trabalho. 

 

O SR. INSANG HWANG - (Pronunciamento em língua estrangeira.) 

 

O SR. JORGE NOH - TRADUTOR - Outra questão que nós abordamos é sobre 

a questão de ferros velhos. As empresas de reciclagem e colhem os ferros velhos da 

região, que isso está encadeando o furto e roubo de materiais para venda, e após a venda 

tentar comprar drogas na região. Isso está sendo tratado de uma forma mais séria e mais 

consistente. 

 

O SR. INSANG HWANG - (Pronunciamento em língua estrangeira.) 

 

O SR. JORGE NOH - TRADUTOR - Paramos na questão de embelezamento. 

 

O SR. INSANG HWANG - (Pronunciamento em língua estrangeira.) 

 

O SR. JORGE NOH - TRADUTOR - Esse é um exemplo do templo judaico que 

está instalado dentro do bairro coreano em Los Angeles. 

 

O SR. INSANG HWANG - (Pronunciamento em língua estrangeira.) 

 

O SR. JORGE NOH - TRADUTOR - Anteriormente, a comunidade judaica era 

a maior parte da comunidade que residia na região do bairro coreano em Los Angeles, 
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mas, ao decorrer do tempo, a própria comunidade coreana está mais concentrada do que 

antes. 

 

O SR. INSANG HWANG - (Pronunciamento em língua estrangeira.) 

 

O SR. JORGE NOH - TRADUTOR - Quando o Sr. Cônsul-Geral esteve no 

consulado-geral de Los Angeles, teve um movimento de desinstalar a base militar, base 

policial, e no caso ele havia trabalhado para manter essa base onde já foi efetivado, para 

tentar continuar a abordar a questão de segurança também. 

 

O SR. INSANG HWANG - (Pronunciamento em língua estrangeira.) 

 

O SR. JORGE NOH - TRADUTOR - Essa é a placa de indicação, nome de ruas 

em Nova Iorque. 

 

O SR. INSANG HWANG - (Pronunciamento em língua estrangeira.) 

 

O SR. JORGE NOH - TRADUTOR - Os senhores podem ver que existem placas 

de ruas, e embaixo tem uma placa complementar, sem tentar mudar nome da rua, mas 

isso é uma opção que nós estamos estudando. Como os senhores podem ver, tem também 

o "Little Brazil" embaixo. 

 

O SR. INSANG HWANG - (Pronunciamento em língua estrangeira.) 

 

O SR. JORGE NOH - TRADUTOR - Recentemente também ele esteve na cidade 

de Curitiba. É o caso do Brasil onde tem uma placa de indicação em português, e embaixo 

em inglês, para poder destacar pontos turísticos.  

 

O SR. INSANG HWANG - (Pronunciamento em língua estrangeira.) 

 

O SR. JORGE NOH - TRADUTOR - Isso demonstra a internacionalização com 

relação à questão de sinalização, para poder promover e atrair os próprios visitantes e 

turistas na cidade específica. 
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O SR. INSANG HWANG - (Pronunciamento em língua estrangeira.) 

 

O SR. JORGE NOH - TRADUTOR - Com isso, o cônsul-geral ressalta essa 

importância de embelezar e tentar colocar as ideias em prática, para poder atrair também 

os próprios visitantes e turistas, que isso está interligado para o desenvolvimento social e 

econômico da região. 

 

O SR. INSANG HWANG - (Pronunciamento em língua estrangeira.) 

 

O SR. JORGE NOH - TRADUTOR - Como a cidade de São Paulo concentra a 

maior parte da comunidade coreana, e o consulado está sempre à disposição da 

comunidade coreana aqui, principal cidade de São Paulo, mas nós também cuidamos, 

abordamos as questões que nós comentamos hoje aqui, com outras cidades da nossa 

jurisdição. 

 

O SR. INSANG HWANG - (Pronunciamento em língua estrangeira.) 

 

O SR. JORGE NOH - TRADUTOR - Ele realmente ressaltou a importância de 

consolidar e juntar todas essas ideias para o próprio desenvolvimento, não somente o 

próprio bairro, mas a própria cidade de São Paulo. 

 

O SR. INSANG HWANG - (Pronunciamento em língua estrangeira.) 

 

O SR. JORGE NOH - TRADUTOR - E também ressaltou a própria questão da 

segurança da cidade e do próprio bairro. 

 

O SR. INSANG HWANG - (Pronunciamento em língua estrangeira.) 

 

O SR. JORGE NOH - TRADUTOR - Nosso consulado, e o próprio governo da 

Coreia, estamos à disposição, para poder dar maior apoio para a própria cidade de São 

Paulo e o próprio Brasil. 

 

O SR. INSANG HWANG - (Pronunciamento em língua estrangeira.) 

 



Divisão de Registro de Pronunciamentos 

O SR. JORGE NOH - TRADUTOR - Conto com o apoio dos senhores. Muito 

obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - PAULO LULA FIORILO - PT - Quero agradecer as 

palavras do cônsul-geral da Coreia, e dizer que a Assembleia está aqui de portas abertas 

para esse diálogo, na cidade e no estado.  

O estado de São Paulo é um estado grande. São 645 municípios, e tenho certeza de 

que o senhor vai poder conhecer todos eles, ao longo dessa sua estadia aqui, como cônsul-

geral da Coreia. 

Jorge, nós vamos combinar, para você poder traduzir. Então, vou passar agora para 

os deputados, eles vão fazer as perguntas. Se você puder depois traduzir, aí o cônsul 

responde. E se tiver mais alguma dúvida, a gente volta a perguntar, ok? 

 

O SR. JORGE NOH - TRADUTOR - Ok.  

 

O SR. PRESIDENTE - PAULO LULA FIORILO - PT - Perfeito.  

O primeiro inscrito é o deputado Alex de Madureira. Vou pedir também para o 

deputado, se puder se apresentar, para que o cônsul saiba um pouco da sua história e a 

importância que você tem aí nesse debate no Bom Retiro. 

 

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Bom dia a todos. Quero agradecer aqui 

ao deputado Paulo Fiorilo, nosso presidente aqui na Comissão de Relações Internacionais. 

Também agradecer a presença do embaixador Affonso Massot, que representa aqui  hoje 

o secretário Júlio Serson, muito bem representado, pelo nosso sempre embaixador, e 

agradecer também ao nosso doutor em sangue, o cônsul-geral da República da Coreia 

aqui em São Paulo.  

E dizer e parabenizar a República da Coreia do Sul, pelas ações que vem realizando, 

não só na cidade de São Paulo, mas no estado de São Paulo e no Brasil. 

Então, parabéns, cônsul, pelo trabalho que a República da Coreia do Sul realiza 

aqui no nosso País. É um País de braços abertos, principalmente para uma cultura tão 

respeitada e de tanto tempo, como é a Coreia. 

Eu posso dizer, como o Paulo pediu para falar um pouquinho da gente, eu sou de 

Piracicaba, aqui do interior de São Paulo, estou aqui, hoje, falando com vocês daqui, e a 

influência que a Coreia tem sobre a nossa cidade de Piracicaba, hoje. Hoje nós temos aqui 
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a fábrica da Hyundai, que é aqui em Piracicaba. São praticamente três mil empregos 

diretos. Acho que se chega a 10 mil empregos indiretos, é uma movimentação muito 

grande, e junto com a Hyundai outras empresas coreanas também vieram para a região, 

não só em Piracicaba, mas também em cidades vizinhas, para dar esse suporte para as 

empresas para a Hyundai, aqui em Piracicaba. 

O investimento que foi feito pela empresa coreana aqui ultrapassou 700 milhões de 

dólares. Foi um investimento que foi feito no Brasil para trazer essa fábrica para cá. Então, 

se nós formos calcular, hoje, são quase quatro bilhões de reais que foram investidos já 

aqui na nossa região. 

E eu vejo a Coreia avançando sempre com essas ações que estão sendo feitas ali no 

bairro do Bom Retiro. Eu que tenho vindo da igreja evangélica, que tem uma atividade 

muito importante ali naquela região, não só no Bom Retiro como também na região do 

Brás, em toda São Paulo capital, nós acabamos tendo uma ligação muito grande também 

com a Coreia por essas questões, questões que não são políticas, mas que são de 

relacionamento muitas vezes religioso. 

 E parabenizar sempre a atuação de vocês, e dizer também de nós estarmos à 

disposição, como disse o deputado Paulo Fiorilo. Eu acho que as ações que dependerem 

do estado de São Paulo e da facilitação da Assembleia Legislativa participando desse 

processo, seja na implantação de base da Polícia Militar, seja na implantação de leis que 

facilitem essa revitalização, esse trabalho que vocês estão fazendo ali no bairro, nós 

estamos à disposição e queremos participar. 

Nós agradecemos à República da Coreia do Sul por tudo que tem feito na capital de 

São Paulo, no interior de São Paulo e no Brasil, mas nós queremos avançar, nós queremos 

mais, queremos que a Coreia venha mais para o Brasil, traga mais empresas para o Brasil, 

e nos ajude sempre nesse desenvolvimento que nosso país é tão carente. 

Obrigado, deputado Paulo. 

 

O SR. PRESIDENTE - PAULO LULA FIORILO - PT - Vou perguntar ao Jorge 

Noh se ele precisa de um tempo aí para tradução. 

 

O SR. JORGE NOH - TRADUTOR - Eu fiz a tradução simultânea, doutor. 

 

O SR. PRESIDENTE - PAULO LULA FIORILO - PT - Perfeito. 
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Então, eu já passo depois, imediatamente agora, à deputada Maria Lúcia Amary. 

Antes só, deputada. 

Jorge, quando o cônsul esteve aqui na Assembleia, eu acho que você também o 

acompanhou, vocês conversaram sobre a possibilidade de um Dia da Cultura Coreana. O 

presidente disse que já existem duas leis, uma que estabeleceu o Dia da Cultura e outra o 

Dia da Imigração. 

Então, já deixar aqui a ideia de que se vocês querem mudar a data, porque a data 

estabelecida foi 23 de fevereiro, vocês devem ter visto. Então, a hora que o cônsul puder 

comentar, aí ele já responde isso também para a gente poder ajudar. 

Vou passar para a deputada Maria Lúcia, e depois a gente já trata dessas questões. 

Deputada Maria Lúcia, por favor. 

 

A SRA. MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Bom, bom dia a todos. É um prazer 

muito grande participar, hoje, dessa reunião importante com o consulado, com o 

embaixador da Coreia. Quero cumprimentar, na pessoa do deputado Paulo Fiorilo, toda a 

Comissão de Relações Internacionais, que o deputado Paulo tem feito um trabalho muito 

importante de aproximação das culturas dos países, dos consulados, das embaixadas, para 

que nós possamos aprimorar as relações, não só comerciais, mas relações também na 

parte da questão tecnológica, na questão da cultura. 

Quero cumprimentar também o embaixador Affonso Massot, também o Andrey, 

que está representando a Secretaria de Relações Internacionais. E eu gostaria de, como 

deputada estadual, só me apresentar: estou no meu quinto mandato como deputada 

estadual, represento a região, também o deputado Carlos Cezar participa, que é a Região 

Metropolitana de Sorocaba. É uma cidade que tem crescido bastante, crescido de forma 

sustentável. E para nós o Poder Legislativo acho que cumpre um importante papel nessas 

relações com os consulados no sentido de dar suporte para as relações econômicas, 

relações sociais, relações culturais com a Coreia. 

Eu tive o privilégio de conhecer Seul, em 2018, estive por três dias na cidade de 

Seul. Fiquei encantada não só com a grande metrópole que é, mas também com o avanço 

tecnológico da cidade, do país, através da cidade de Seul. Gostaria de ter podido até ficar 

mais dias, porque eu me encantei com tudo o que via lá, os avanços que têm e que seria 

uma oportunidade muito grande de que esses avanços pudessem estar sempre conectados 

com o nosso país, através do estado de São Paulo. 
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O governador João Doria, o vice-governador Rodrigo Garcia e o secretário Julio 

Serson, mas está aqui representado pelo Andrey, têm priorizado as relações cordiais com 

todos os países.  

Para facilitar não só a comercialização, mas as relações diplomáticas, que possam 

avançar, para o Brasil, de uma forma que possa contribuir à troca de experiências, e 

também levar muito da cultura coreana. Quando eu escutei, agora, falar sobre o local 

adequado, realmente eu também conheci em Los Angeles esse local onde fica a colônia 

coreana.  

Nós percebemos a grande contribuição cultural que a Coreia está dando para todos 

os países, levando a cultura asiática, que muitos de nós não tínhamos o acesso para 

conhecê-la mais de perto. Eu queria também dizer que, primeiro, nos colocamos à 

disposição, não só através do deputado Paulo Fiorilo, mas de toda a comissão para se, 

eventualmente, a mudança de data for de uma oportunidade necessária, mais adequada 

para a população da Coreia que vive no Brasil, nós estamos à disposição para fazer essa 

alteração.  

Mas também dizer da importância de nós estarmos trabalhando em sintonia. Eu 

pertenço eu trabalho e eu sou eleita prioritariamente pela Região Metropolitana de 

Sorocaba, que é composta de 27 cidades. Lá temos um parque tecnológico. Este parque 

tecnológico tem, como objetivo, não só disseminar a cultura da inovação. Mas também a 

inovação, a tecnologia e o empreendedorismo.  

Então eu gostaria muito de ir conversando com o consulado e o embaixador da 

Coreia, onde nós podemos fazer uma “linkagem” entre os avanços que tem o país, a 

Coreia, juntamente com o parque tecnológico e as ações que ele desenvolve na cidade de 

Sorocaba, que é uma população de quase 700 mil habitantes. 

Então foi um prazer muito grande estar tendo esse contato direto com a 

representação da Coreia em São Paulo e no Brasil. Mas gostaríamos muito que nós 

pudéssemos avançar nessas relações, como eu disse: comerciais, sociais, culturais. Para 

que nós possamos ter muito mais perto, a Coreia do Brasil, do que ela já está, já que a 

maior colônia está em São Paulo. 

Conte com o nosso trabalho, da Assembleia Legislativa de São Paulo, para que nós 

possamos aproximar os países, e adquirir muito mais da cultura coreana do que nós 

tivemos até hoje.  

Então, um ótimo dia, e muito obrigada pela oportunidade de estar conversando com 

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

deputada Maria Lúcia Amary. Eu vou fazer duas consultas. O deputado Castello Branco 

e o deputado Carlos Cezar também gostariam de fazer uso da palavra? Senão eu já 

passaria agora imediatamente ao cônsul-geral da Coreia. 

Castello Branco? Deputado Castello Branco, gostaria de fazer uso da palavra? 

(Pausa.) Seu áudio está fechado, deputado Castello. Continua fechado o áudio. Consegue 

abrir? Aí.  

 

O SR. CASTELLO BRANCO - PSL - (Inaudível.) 

 

O SR. PRESIDENTE - PAULO LULA FIORILO - PT - Sua conexão está ruim. 

Deputado Castello, nós não conseguimos ouvi-lo. 

 

O SR. CASTELLO BRANCO - PSL - Paulo, apenas, pela iniciativa, parabenizar. 

Não vou fazer uso da palavra. Parabéns. Não vou falar. Não vou falar. 

 

O SR. PRESIDENTE - PAULO LULA FIORILO - PT - Ok. Deputado Carlos 

Cezar gostaria de fazer uso da palavra? 

 

O SR. CARLOS CEZAR - PSB - Só agradecer a presença do cônsul, suas 

palavras. Agradecer cada um dos deputados que estiveram aqui. Penso que é esse diálogo 

entre as nações, esse diálogo que nós podemos construir um mundo mais justo e melhor. 

Então, parabéns pela ação tão bonita feita no bairro Bom Retiro. Eu conheço bem aquelas 

ruas, rua José Paulino, enfim, todas as ruas do bairro Bom Retiro.  

É um bairro extremamente importante para São Paulo, de um setor muito produtivo, 

que abastece não apenas São Paulo, Capital, mas o Brasil inteiro. É bom lembrar que 

pessoas do Brasil inteiro visitam o Bom Retiro, participam ali.  

Essa ação tão bela, realizada pelo cônsul, só tenho a parabenizá-lo. E parabenizar 

V. Exa., Paulo Fiorilo, por essa reunião tão importante. Apenas isso. 

 

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

deputado Carlos Cezar. Então passo imediatamente agora a palavra ao cônsul-geral da 

Coreia, para as suas considerações e suas respostas. 
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O SR. INSANG HWANG - (Pronunciamento em língua estrangeira) 

 

O SR. JORGE NOH - TRADUTOR - O cônsul-geral destacou, compartilhando 

um pouco da palavra do Sr. Deputado Alex de Madureira, que representa Piracicaba, onde 

a fábrica da Hyundai já faz alguns anos, com muita produção. 

 

O SR. PRESIDENTE - PAULO LULA FIORILO - PT - Carlos Cezar, seu áudio 

está aberto. Obrigado. 

 

O SR. JORGE NOH - TRADUTOR - E com relação à fábrica, está sendo 

estudada também a sétima, a tratativa de conduzir livre comércio entre o Mercosul e a 

Coreia. 

 

O SR. INSANG HWANG - (Pronunciamento em língua estrangeira) 

 

O SR. JORGE NOH - TRADUTOR- O Brasil é o segundo maior parceiro 

comercial entre Brasil e Coreia. 

 

O SR. INSANG HWANG - (Pronunciamento em língua estrangeira.) 

 

O SR. JORGE NOH - TRADUTOR - O Brasil é o quinto maior importador da 

Coreia. 

 

O SR. INSANG HWANG - (Pronunciamento em língua estrangeira.) 

 

O SR. JORGE NOH - TRADUTOR- Atualmente, grande parte das peças 

automobilísticas estão sendo importadas da Coreia, e esse acordo de livre comércio 

Mercosul-Brasil estará facilitando, posteriormente, para a própria importação dessas 

peças de automóveis.  

 

O SR. INSANG HWANG - (Pronunciamento em língua estrangeira.) 
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O SR. JORGE NOH - TRADUTOR - Ele compartilhou, também, essa palavra do 

Sr. Deputado, com relação à questão da Segurança, não somente da região do Bom Retiro, 

mas em todo o estado, todas as cidades. Porque não adianta a gente tentar fazer só o 

projeto de embelezamento, mas sim, ele destacou, a importância da questão de Segurança. 

 

O SR. INSANG HWANG - (Pronunciamento em língua estrangeira.) 

 

O SR. JORGE NOH - TRADUTOR - E também, com relação à palavra da 

deputada Maria Lúcia, de Sorocaba, e também gostaria de comentar a questão da 

Tecnologia.  

 

O SR. INSANG HWANG - (Pronunciamento em língua estrangeira.) 

 

O SR. JORGE NOH - TRADUTOR - Coincidentemente, Sra. Deputada, dia nove 

de setembro, o cônsul-geral estará visitando a cidade, para poder participar da 

comemoração, inauguração de remédio para a cura da Covid, que foi autorizada pela 

Anvisa, de uma empresa farmacêutica, que chama Celltrion. 

 

O SR. INSANG HWANG - (Pronunciamento em língua estrangeira.) 

 

O SR. JORGE NOH - TRADUTOR - O Sr. Carlos Cezar também concordou no 

projeto para embelezamento, esse projeto nosso também, que contribui para o 

desenvolvimento da sociedade e da parte econômica da região. 

 

O SR. INSANG HWANG - (Pronunciamento em língua estrangeira.) 

 

O SR. JORGE NOH - TRADUTOR - O Sr. Presidente, o deputado Paulo Fiorilo, 

e demais Srs. Deputados, que comentaram da data da imigração, que foi inserida na 

própria lei estadual, onde nós gostaríamos de deixar a data oficial, que é dia 12 de 

fevereiro de 1963, que é o primeiro dia onde os imigrantes coreanos pisaram no Porto de 

Santos, para poder adentrar o território brasileiro. 

 

O SR. INSANG HWANG - (Pronunciamento em língua estrangeira.) 
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O SR. JORGE NOH - TRADUTOR - Realmente, essa data é uma data especial, 

e eu gostaria de agradecer, expressar agradecimento a todos os Srs. Deputados aqui, 

representantes do estado de São Paulo, porque é um marco, a data marcada onde a colônia 

coreana foi recebida, foi acolhida pelo estado, pela cidade e pelo Brasil.  

 

O SR. INSANG HWANG - (Pronunciamento em língua estrangeira.) 

 

O SR. JORGE NOH - TRADUTOR - Aqui finaliza a palavra do Sr. Cônsul-Geral, 

e passo a palavra para o Sr. Presidente da Comissão de Relações Internacionais, Dr. Paulo 

Fiorilo. 

 

O SR. PRESIDENTE - PAULO FIORILO LULA - PT - Eu quero agradecer as 

palavras do cônsul, dizer que esta comissão tem muito interesse no debate sobre o 

desenvolvimento econômico, e, em especial, as parcerias da Coreia com o estado de São 

Paulo. 

Sobre a data, eu vou sugerir, se a deputada Maria Lúcia, o deputado Alex, o 

deputado Carlos Cezar, Castello, Heni; se a deputada Maria Lúcia pode encampar já essa 

proposta, mudando a data do dia 23 de fevereiro para o dia 12 de fevereiro, o Dia da 

Imigração Coreana. 

Então, vou deixar já, se a deputada concordar, e se os membros da comissão 

concordarem, podemos assinar todos, para fazer a alteração desta data, tão importante 

para a Coreia como para o Brasil. E passo, também, agora, para as palavras do embaixador 

Affonso Massot para poder concluir os trabalhos de hoje. Por favor, embaixador Affonso, 

que nesta ocasião representa aqui o nosso secretário Julio Serson. 

 

O SR. AFFONSO MASSOT - Muito obrigado, deputado. Eu apenas queria 

acrescentar um sentimento pessoal meu com relação a esses projetos de embelezamento 

no bairro do Bom Retiro, que em tão boa hora o cônsul vem anunciar e se associar ao 

esforço que evidentemente já vem sendo feito pela comunidade que aqui reside.  

Eu, nos anos 1993, 1994, fui diretor geral de assuntos consulares, jurídicos e de 

assistência a brasileiros no exterior no Ministério das Relações Exteriores. Exerci funções 

no exterior; fui representante (Inaudível.) Comissão da ONU, em Nova York, e 

embaixador em quatro países.  



Divisão de Registro de Pronunciamentos 

Mas quando estive em Nova York senti muito essa presença brasileira em Nova 

York. São centenas de milhares de brasileiros que lá vivem e havia toda uma intenção, 

uma vontade, de que alguma das ruas simbolizasse essa presença. Depois, como diretor 

geral desta direção para assistência brasileira no exterior, eu me interessei pessoalmente 

pela questão da “Little Brazil Street”, a ser colocada embaixo do nome da Rua 46. 

Fizemos, enfim, gestões nesse sentido.  

Fiz uma amizade até pessoal com o prefeito Rudolph Giuliani, daquela época, e a 

matéria foi aprovada. Eu fui convidado, fui a Nova York para participar da cerimônia na 

prefeitura de assinatura dos decretos - não me recordo mais o que foi - municipais dando 

o nome de “Little Brazil” abaixo da Rua 46. Inclusive o prefeito me deu depois a caneta 

com que ele assinou com o nome dele e até pediu que eu rubricasse o texto com a minha 

rubrica, não a assinatura, o que eu fiz.  

De modo que eu vejo com muita simpatia essa ideia de um cônsul e de um 

consulado que estão se empenhando muito pelo desenvolvimento não só das relações com 

São Paulo e dos investimentos estrangeiros em São Paulo em que a Coreia tem uma 

participação muito importante, mas no embelezamento e no desenvolvimento de um 

bairro que hoje é um bairro reconhecido, um bairro de grande população coreana.  

Uma rua do bairro… Repare que há monumentos e há outros cujos nomes não 

podem ser alterados, porque são figuras maiores do Brasil, enfim, e que não podem ser 

modificados, mas uma rua, por exemplo, a Rua Três Rios. É um nome lindo, um nome 

tradicional, mas acrescentar abaixo da Rua Três Rios “Rua Pequena Coreia”, algo nesse 

sentido. É claro que isto é uma questão muito municipal; é da alçada da Câmara de 

Vereadores da cidade de São Paulo, mas, enfim, eu não posso deixar de dar essa minha 

experiência. 

E isso que eu pude colaborar para os brasileiros no exterior eu entendo que o cônsul 

está querendo proporcionar aos coreanos e descendentes de coreanos aqui, de modo que 

fica aqui a minha solidariedade com essa ideia que ele expressou. Mas eu recomendaria 

a ele um contato muito íntimo com a municipalidade, com a prefeitura e com a Câmara 

de Vereadores, esperando que isso termine com sucesso. Muito obrigado. 

 

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

Affonso Massot. Eu queria agradecer suas palavras. Consulto se mais algum deputado 

gostaria de fazer uso da palavra. Então, eu queria perguntar se ainda o cônsul gostaria de 

alguma outra consideração final. 
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O SR. INSANG HWANG - (Pronunciamento em língua estrangeira.)  

 

O SR. JORGE NOH - TRADUTOR - O grande sonho aqui, desejo, do cônsul-

geral é para dedicar e empenhar o máximo possível através do apoio, da cooperação dos 

senhores, da comissão, da própria Assembleia, do próprio Governo do Estado de São 

Paulo para poder começar de um projeto pequeno, porém, para poder contribuir para a 

sociedade e para o próprio Brasil. 

 

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

 

O SR. JORGE NOH - TRADUTOR - Muito obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - PAULO LULA FIORILO - PT - Eu quero agradecer a 

presença então do cônsul, do embaixador, dos deputados e da deputada Maria Lúcia e 

dizer que não há uma grande caminhada se não tiver o primeiro passo. Tenho certeza de 

que esse pequeno mas importante projeto no bairro Bom Retiro pode ser o primeiro de 

muitos outros aqui no Brasil e no estado de São Paulo. 

Muito obrigado a todos. Lembrando que no próximo dia 16 de setembro nós 

teremos aqui a cônsul do Canadá, Heather Cameron, e a embaixadora do Canadá, Jennifer 

May. Então, queria agradecer a presença de todos e conto com vocês na próxima reunião.  

Embaixador, já sinta-se convidado para a próxima reunião se o Julio não puder, está 

bom? Grande abraço. Não havendo mais nada a ser tratado, declaro encerrada a reunião 

da Comissão de Relações Internacionais. 

 

* * * 

 

- É encerrada a reunião. 

 

* * * 


