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* * * 

 

- Abre a reunião o Sr. Paulo Lula Fiorilo.  

 

* * * 

  

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

regimental, declaro aberta a 7ª Reunião Extraordinária da Comissão de Relações 

Internacionais, da 3ª Sessão Legislativa. 

Faço agora a chamada nominal de cada deputado ou deputada, membro desta 

comissão, para responder confirmando sua presença verbalmente. 

Deputado Castello Branco. (Ausente.) Deputado Paulo Fiorilo, presente. Deputado 

Barros Munhoz. (Ausente.) Deputada Maria Lúcia Amary. 

  

A SRA. MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Presente. 

  

O SR. PRESIDENTE - PAULO LULA FIORILO - PT - Deputado Paulo Correa 

Junior.  

  

O SR. PAULO CORREA JR - DEM - Presente. 

  

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

Moura. 

  

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Presente, Sr. Presidente. 

  

O SR. PRESIDENTE - PAULO LULA FIORILO - PT - Deputado Heni Ozi. 

(Ausente.) Deputado Murilo Felix.  

  

O SR. MURILO FELIX - PODE - Presente, presidente. 
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O SR. PRESIDENTE - PAULO LULA FIORILO - PT - Deputado Delegado 

Olim.  

  

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

  

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

Vicioni. 

  

O SR. PROFESSOR WALTER VICIONI - MDB - Presente. 

  

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 - Obrigado. Solicito à 

secretaria a leitura da Ata da reunião anterior.  

 

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Pela ordem.  

 

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

Alex de Madureira. 

 

 O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Queria pedir, Sr. Presidente, com a 

anuência de todos os membros desta comissão, que nós déssemos por lida a Ata da sessão 

anterior. 

  

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. 

  

O SR. PAULO CORREA JR - DEM - Pela ordem, Sr. Presidente. 

  

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

Paulo Correa Jr. 
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O SR. PAULO CORREA JR - DEM - Eu gostaria de pedir a inversão do Item 11 

para primeiro item. 

  

O SR. PRESIDENTE - PAULO LULA FIORILO - PT - É regimental a 

solicitação do deputado. Os deputados que concordarem com a inversão do Item 11 para 

o primeiro item, permaneçam como estão. (Pausa.) 

  

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Pela ordem, presidente. 

  

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

Alex de Madureira. 

  

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Calma, deputado Paulo. Deixe-me só 

entender. 

  

O SR. PRESIDENTE - PAULO LULA FIORILO - PT - Não estou nervoso. 

  

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - O que seria o Item 11? Precisamos saber 

o que está indo para o Item 1. 

  

O SR. PRESIDENTE - PAULO LULA FIORILO - PT - O deputado Paulo 

Correa pede que o Item 11, requerimento da CRI 11/2021, de autoria do deputado Paulo 

Fiorilo: “Requer, nos termos regimentais, seja deliberada a aprovação de convite, a ser 

formulado ao Exmo. Sr. David Hodge, DD. Cônsul-geral dos Estados Unidos, para 

participar de reunião desta comissão". 

Então a gente está invertendo, se houver acordo de todos os deputados. Eu espero 

que o senhor tenha concordância. 

  

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Obrigado, deputado. 

  

O SR. PRESIDENTE - PAULO LULA FIORILO - PT - Porque parece que é o 

negócio da Unale para ir também.  

Deputado Wellington Moura. 
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O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Sr. Presidente, eu acho 

que todos devem estar de acordo com a pauta. Acho que você pode votar todos os itens 

de proposição e de moção, uma vez que se algum deputado não estiver de acordo, já pede 

vista e a gente já vota em bloco.   

É possível, Sr. Presidente? 

  

O SR. PRESIDENTE - PAULO LULA FIORILO - PT - Pela ordem. É que tem 

textos diferentes. É que eu queria primeiro encaminhar a mudança de pauta. 

Então, pela ordem do deputado Alex.  

 

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Eu entendo o deputado Wellington, 

concordo com ele. Eu só queria fazer um pedido, deputado Wellington, que até tem a ver 

com a sua bancada, do Republicanos, e nós sabemos do grande problema que está tendo 

em outro País, e que tem o envolvimento nosso, da Frente Parlamentar Evangélica, e 

também do Republicanos, como partido, e como instituição, que é importante para o 

nosso estado, para o nosso País. 

Mas eu queria fazer uma solicitação no item de nº 9. O nosso secretário hoje, de 

Relações Internacionais, o Julio Serson, nunca se negou a participar desta comissão. 

Então, o único pedido que eu faria, não tem problema nenhum votar em bloco, mas 

nós transformarmos a convocação do Item 9 para um convite, já que eu tenho certeza de 

que o secretário estará conosco o mais breve possível. Todas as reuniões em que tivemos 

a presença do cônsul, ou com embaixadores, ele esteve presente.  

Então, eu só faria essa solicitação, se for possível, nós alterarmos de convocação 

para convite. E aí, nós poderíamos até votar em bloco, na minha opinião. 

  

A SRA. MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Pela ordem, Sr. Presidente. 

  

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

Maria Lúcia Amary. 

  

A SRA. MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Parece que o Regimento não permite 

votar em bloco. E, independentemente disso, eu não consigo, não concordo com alguns 
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itens aqui, em votar favorável. Então, não acredito, primeiro porque acho que o 

Regimento não permite 

  

O SR. PRESIDENTE - PAULO LULA FIORILO - PT - Nós vamos ter que 

apreciar caso a caso, porque tem também uma contradição de votos. Se a gente votar em 

bloco, a gente vai votar o mesmo pedido, um favorável e outro contrário. 

Eu queria só, antes de retomar esse debate, o deputado Paulo Correa propôs inverter 

o item, porque ele está na estrada, e daqui a pouco ele vai perder a nossa conexão. Ele 

propôs inverter o Item 11 para o item primeiro. 

Queria consultar os deputados e deputadas se há acordo. Aí, a gente já vota o 11 e 

continuamos o resto. Ok?  

Então, eu queria passar a coordenação dos trabalhos para o deputado Alex de 

Madureira, porque o requerimento é de minha autoria. 

  

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Só informando, para 

alterar o requerimento, para colocar como Item 1, V.Exa. pode presidir. O que não pode 

presidir é ... 

  

O SR. PRESIDENTE - PAULO LULA FIORILO - PT - Não, não. É o Item 11  

  

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Pode presidir, neste 

momento, para alteração de item. O que V.Exa.  não pode é votar, colocar em votação 

esse item. 

  

O SR. PRESIDENTE - PAULO LULA FIORILO - PT - Então, mas eu fiz a 

consulta, se todos concordam com a alteração, o Item 11 virar o Item 1. Algum deputado 

é contrário? (Pausa.) Aprovada a alteração.  

Agora, para conduzir a votação, eu vou passar para o deputado Alex. Perfeito, 

deputado Wellington? 

  

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Perfeito, Sr. Presidente. 

  

O SR. PRESIDENTE - PAULO LULA FIORILO - PT - Deputado Alex, então 

o Item 11 passa a ser o Item 1, e o senhor coordena agora. 
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O SR. PRESIDENTE - ALEX DA MADUREIRA - PSD - Item 1 - Requerimento 

CRI 11/21, de autoria do deputado Paulo Fiorilo.  

"Requer, nos termos regimentais, que seja deliberada a aprovação do convite a ser 

formulado ao Exmo. Sr. David Hodge, DD. Cônsul-geral dos Estados Unidos da América, 

em São Paulo, para participar de uma reunião com esta comissão". 

Coloco em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a 

discussão.  Em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

Aprovado. 

Devolvo os trabalhos ao DD. e Exmo. Deputado Paulo Fiorilo. 

  

O SR. PRESIDENTE - PAULO LULA FIORILO - PT - Agradeço a deferência. 

Pela ordem, deputado Wellington Moura. 

  

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Eu gostaria de requerer 

que o Item 13, o Item 14 e o Item 15, de autoria de V.Exa. possam ser colocados como 

os próximos itens da pauta, porque já faz essa votação em massa. 

  

O SR. PRESIDENTE - PAULO LULA FIORILO - PT - O senhor está sugerindo 

o Item 12, o Item 13... não, o Item 12, 14 e 15.  

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Isso. 

 

O SR. PRESIDENTE - PAULO LULA FIORILO - PT - Os deputados que 

concordarem com a inversão dos Itens 12, 14 e 15 permaneçam como estão. (Pausa.) 

Aprovada. 

Eu queria passar, então, ao deputado Heni Ozi para conduzir a votação dos Itens 

12, 14 e 15. 

Deputado, está fechado seu microfone. Obrigado. 

 

* * * 

 

Assume a Presidência o Sr. Heni Ozi Cukier. 
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* * * 

 

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

Bom dia a todos. Vamos, então, para a votação do 12, 14 e 15, o conjunto. O Item 

12 trata do requerimento da CRI nº 12, de 2021, de autoria do deputado Paulo Fiorilo. Ele 

requer, nos termos regimentais, que seja deliberada a aprovação do convite ao Sr. Exmo. 

Rafael Erdreich, DD. Cônsul de Israel em São Paulo, para participar da reunião com esta 

comissão. 

O Item 14, requerimento em série, nº 14, de 2021, de autoria do também Exmo. 

Deputado Paulo Fiorilo, requer, nos termos regimentais, que seja deliberada a aprovação 

de convite a ser formulado ao Exmo. Sr. Jorge Agustin Molina Arambarri, que é o DD. 

Cônsul da Argentina em São Paulo, para participar da reunião com esta comissão. 

E o Item 15, requerimento SRI nº 15, de 2021, de autoria do Exmo. Deputado Paulo 

Fiorilo, requer, nos termos regimentais, que seja deliberada a aprovação do convite ao 

Exmo. Sr. Thomas Schmitt, DD. Cônsul Geral da Alemanha em São Paulo, para participar 

desta reunião com esta comissão. 

Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Aqueles que forem favoráveis 

permaneçam como se encontram. (Pausa.) Aprovado o requerimento. 

Devolvo a Presidência ao Exmo. Deputado Paulo Fiorilo. 

 

* * * 

 

Assume a Presidência o Sr. Paulo Lula Fiorilo. 

 

* * * 

 

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

Heni Ozi. Agradeço aí a condução do trabalho. 

Então, agora, nós passaremos ao Item 5, que era o antigo Item 1. Moção 122, de 

2020, deputado Campos Machado, conclusiva. Aplaude o presidente da Associação 

Paulista de Municípios, APM, Dr. Carlos Alberto Cruz Filho, pela escolha de seu nome 

por sua participação como observador internacional em processo (Inaudível.) da reforma 

constitucional da Rússia. Relator, deputado Barros Munhoz, favorável à moção. 
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Aberta a discussão. Não há deputados inscritos. Há votos. Os deputados que são 

favoráveis ao relator permaneçam como estão. (Pausa.) Aprovada. 

 

O SR. HENI OZI CUKIER - NOVO - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

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

Heni Ozi. 

 

O SR. HENI OZI CUKIER - NOVO - Eu só queria deixar registrado o meu voto 

contrário, por nenhuma razão específica do presidente da Associação Paulista. Acho 

nobre a gente exaltá-lo, mas o texto coloca a situação da democracia russa de uma maneira 

que foge bastante da realidade. Então, nesse sentido, eu não posso ser a favor disso. 

Repito: acho nobre a iniciativa do deputado Campos Machado em aplaudir o presidente 

da Associação, mas no corpo do texto ele exalta a democracia russa e isso, para mim, foge 

um pouco da realidade. 

Obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - PAULO LULA FIORILO - PT - Ok, registrado, então, 

o voto contrário do deputado Heni Ozi. 

Item 6, antigo Item 2. Aqui eu queria fazer só uma observação. O Item 6 e o Item 

7, ou o antigo Item 2 e o Item 3, são moções do mesmo escopo, com pareceres diferentes. 

Então, eu queria muita atenção aqui para a gente tentar ver como encaminhar. Eu vou ler, 

eu vou propor a leitura das duas, e a gente, a comissão tem que decidir. Nós temos que 

ver qual o melhor caminho. 

Primeira Moção, 105, de 2021, do deputado Frederico d'Avila, que repudia 

veementemente os ataques dos grupos Hamas e Brigadas al-Qassam, através de ataques 

terroristas contra o estado de Israel. O deputado Castello Branco, favorável. 

Moção 107, de 2021, deputado Castello Branco. Manifesta repúdio às organizações 

terroristas Hamas e Jihad Islâmica pelos recentes ataques realizados estado de Israel e 

estimulado o acirramento dos confrontos em Jerusalém Oriental. Deputado Barros 

Munhoz, contrário. 

Então, eu chamo a atenção para a votação. Nós vamos votar primeiro a Moção do 

Frederico, depois a moção do Castello. Está claro, deputado Heni Ozi? 
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O SR. HENI OZI CUKIER - NOVO - Sem problemas. 

 

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

Então, nós vamos votar primeiro a do deputado Frederico. 

Aberta a discussão para discutir a Moção 105. Não há deputados inscritos. 

Encerrada a discussão, a votos. Os deputados que concordarem com o parecer do 

deputado Castello Branco permaneçam como estão. (Pausa.) Aprovado. 

Moção 107, já lida, do deputado Castello Branco. O relator, deputado Barros 

Munhoz, contrário. Aberta a discussão. Não há deputados inscritos. Encerrada a 

discussão, a votos. Os deputados que concordarem com o parecer do relator permaneçam 

como estão. (Pausa.) Aprovada. 

 

O SR. HENI OZI CUKIER - NOVO - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

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

Heni Ozi. 

 

O SR. HENI OZI CUKIER - NOVO - Para registrar meu voto contrário ao 

relatório, que foi contrário à moção do deputado Castello Branco. 

 

O SR. PRESIDENTE - PAULO LULA FIORILO - PT - Ok, registrado o voto 

contrário do deputado Heni Ozi. Aprovado... Rejeitado, então... Não, aprovado o parecer 

contrário. 

Eu preciso designar, agora, um deputado para fazer o voto vencedor, voto vencido. 

Queria designar a deputada Maria Lúcia Amary, para apresentar o relatório do voto 

vencido. Ok? 

Item 8 -  

 

O SR. HENI OZI CUKIER - NOVO - De quais itens? 

 

O SR. PRESIDENTE - PAULO LULA FIORILO - PT - Do Item, da Moção do 

Castello Branco, que foi aprovado voto contrário, é preciso fazer um outro parecer, 

porque aprovou voto contrário ao relatório, ao... 
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O SR. HENI OZI CUKIER - NOVO - Mas existe um relatório, algum relatório 

que foi favorável à moção?  

 

O SR. PRESIDENTE - PAULO LULA FIORILO - PT - Não, não existe... O 

que aconteceu? Não sendo... Ah, não, foi aprovado o voto do relator. Está correto. A 

moção deixou de ter... Ela foi rejeitada. Perfeito. Não é o contrário, a gente não derrubou 

o parecer. Perfeito. Vamos seguir. 

Agora é o item 8, antigo item 4. Moção 109, de 2021. Deputado Sebastião Santos.  

Apela ao Ministério das Relações Exteriores, ao Consulado Geral de Angola em São 

Paulo e à Secretaria de Relações Internacionais do Estado de São Paulo para que prestem 

esclarecimentos a respeito da deportação de nove missionários brasileiros da Igreja 

Universal do Reino de Deus, de Angola para o Brasil, em 11 de maio de 2021. O deputado 

Wellington Moura deu parecer favorável.  

Aberta a discussão. Não há deputados inscritos. 

 

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Pela ordem. 

 

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

Alex. 

 

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Desculpe, eu não estava prestando tanta 

atenção no texto que o senhor leu. Nós transformamos em convite, é isso? 

 

O SR. PRESIDENTE - PAULO LULA FIORILO - PT - Não, esse não é o outro 

requerimento. Essa é uma moção que o deputado Sebastião apresentou e teve parecer 

favorável, que é um apelo ao ministério, ok? 

 

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Ok, obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - PAULO LULA FIORILO - PT - Então, não há deputados 

inscritos para discussão. A votos. Os deputados que concordarem com o parecer do 

deputado Wellington Moura, favorável à moção, permaneçam como estão. (Pausa.) 

Aprovado. 
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Item 9, antigo item 5. Moção 113, de 2021. Deputado Carlos Cezar e outros. 

Manifesta solidariedade ao povo de Israel e ao Estado de Israel por ocasião do injusto 

ataque que vem sendo perpetrado pelo grupo Hamas desde o último dia 10 de maio. 

Deputado Heni Ozi Cukier favorável. 

Aberta a discussão.  Não há deputados inscritos. A votos. Os deputados que são 

favoráveis ao parecer do deputado Heni permaneçam como estão. (Pausa.) Aprovado. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Pela ordem, Sr. 

Presidente. Quero só parabenizar essa moção, que acho que foi muito importante, 

principalmente com o que tem acontecido em Israel. Acho que todos os deputados aqui 

não querem só a paz no seu país, aqui no Brasil, mas querem a paz em todos os países. 

Israel é um país fundamental, religioso, que traz uma grande... Para o cristão, para o judeu, 

como o deputado Heni Ozi, que foi o relator. Quero parabenizar a todos pelo voto 

favorável. 

 

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

Seguindo agora para o item 10, antigo item 6. Moção 119, de 2021. Deputado Gil 

Diniz. Aplaude as medidas tomadas e os resultados alcançados pelo governo do estado 

da Flórida, EUA, em especial por seu governador, Ron DeSantis, no gerenciamento da 

crise econômico-sanitária causada pelo vírus da Covid-19. O deputado relator, Castello 

Branco, deu voto favorável. 

Aberta a discussão. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Pela ordem, Sr. 

Presidente. 

 

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

Wellington Moura. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Quero pedir vista desse 

projeto, dessa moção. 

 

O SR. PRESIDENTE - PAULO LULA FIORILO - PT - Vista concedida ao 

deputado Wellington Moura. 
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Item 11, antigo item 7. Moção 120, de 2021. Deputado Gil Diniz. Manifesta 

solidariedade ao povo israelense pelos ataques terroristas que vem sofrendo na última 

semana. O deputado relator, Castello Branco, foi favorável. 

Aberta a discussão. Não há deputados inscritos. O deputado foi favorável à proposta 

do deputado Gil. A votos. Os deputados que concordam com o parecer favorável, 

permaneçam como estão. (Pausa.) Aprovado. 

Item 12, antigo item 8. Deputado Castello Branco e outros. Aplaude o Cônsul-Geral 

de Israel em São Paulo, Sr. Alon Lavi, pela sua brilhante e marcante carreira diplomática 

e competente passagem à frente do Consulado Geral de Israel em São Paulo. O relator, 

deputado Heni Ozi, deu parecer favorável. 

Aberta a discussão. Não há deputados inscritos. A votos. Aqueles que concordarem 

com o parecer do deputado Heni Ozi Cukier, permaneçam como estão. (Pausa.) 

Aprovado. Muito obrigado. 

Item 13, antigo item 9. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Pela ordem. 

 

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

Wellington Moura. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Sr. Presidente, até diante 

do que o deputado Alex de Madureira pediu, eu acho justo, totalmente justo. Nosso 

secretário de Relações Internacionais tem se demonstrado sempre presente nos convites 

feitos a ele, o Dr. Julio Serson. Acho que é um amigo, uma pessoa respeitosa e que 

precisamos, sem dúvidas, continuar respeitando pela pessoa que ele tem sido como 

secretário de Relações Internacionais.  

Eu acho que transformarmos de convocá-lo para convidá-lo é essencial pela pessoa 

que ele tem sido, a responsabilidade dele, pelo que tem feito diante desta comissão de 

estar sempre presente em todos os convites. Então, eu acho justo.  

Porém, Sr. Presidente, eu gostaria de pedir ao deputado Alex e a todos os deputados 

se nós poderíamos fazer o convite ao deputado Julio Serson, mas a convocação dos 

representantes do Consulado de Angola, diante do fato ocorrido, dessa deportação que 

aconteceu com todos os pastores da Igreja Universal do Reino de Deus, que foi uma coisa 
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totalmente injusta, em que o Consulado de Angola se omitiu de qualquer 

responsabilidade.  

O próprio Consulado do Brasil, através de seu ministério, também não assumiu essa 

responsabilidade de amparar os missionários que estavam nesse país, que faziam um 

trabalho de levar a palavra de Deus, a fé, para as pessoas.  

Então, queria pedir que transformássemos em convite a vinda do secretário de 

Relações Internacionais, Dr. Julio Serson, mas a convocação desses representantes do 

Consulado de Angola a esta comissão. 

 

A SRA. MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Pela ordem, Sr. Presidente.  

 

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

Maria Lúcia Amary. 

 

A SRA. MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Eu queria questionar duas coisas: 

primeiro, claro, concordo com o deputado Wellington de não convocarmos o secretário 

Julio, até por conta das relações amigáveis e respeitosas que ele vem tendo.  

Com relação a qualquer mudança, eu acho que não podemos mudar o pedido de 

outro deputado. Acho que não estaria dentro do Regimento; me parece isso. Então acho 

que não sei se eu me enganei, mas me parece que o deputado Alex pediu vistas. Ou estou 

enganada? 

 

O SR. PRESIDENTE - PAULO LULA FIORILO - PT - Eu não registrei, 

deputado Alex. O senhor pediu vista? 

 

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Não. Eu pedi a mudança, para convite, 

do Julio Serson. Só isso. Não pedi vistas, não.  

 

A SRA. MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Me parece, deputado Wellington, 

não é questionando a legalidade do seu pedido. Eu questiono mudarmos o pedido de um 

deputado sem ele estar presente. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Então vai se tornar 

incoerente a mudança, de convocação para convite, do deputado Alex de Madureira. 
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O SR. PRESIDENTE - PAULO LULA FIORILO - PT - Só para ajudar o debate. 

Nós temos uma convocação. O Alex está fazendo uma solicitação. Eu acho que a 

comissão pode alterar. O deputado Wellington está propondo convidar o Julio Serson, 

mas manter a convocação do representante de Angola, da cônsul.  

O problema é o seguinte. Tenho dúvida se a comissão convoca representação 

internacional. A gente vai fazer uma coisa que, aqui, eu preferia, se tivesse acordo, a gente 

faz o convite para os dois: para o Serson e para a representação consular. E negociamos 

de eles virem. Porque eu acho que nós não temos prerrogativa para convocar uma 

representação internacional, deputado Wellington Moura.  

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Sr. Presidente, diante da 

sua fala, acho que é plausível e justo nós fazermos o convite. Eu queria colocar esse 

acordo com todos os deputados, no momento que nós temos um grande relacionamento, 

através do presidente desta comissão. Agora, no momento que, no convite, eles não 

vierem, ou não se manifestarem, aí eu peço a V. Exas., aos deputados, que faremos uma 

questão de convocação do cônsul geral de Angola. E peço o apoio dos deputados.  

 

O SR. PRESIDENTE - PAULO LULA FIORILO - PT - Aqui há mudança de 

convocação para convite, apresentado pelo deputado Alex, e com a anuência do deputado 

Wellington Moura, que é da mesma bancada do deputado Sebastião Santos.  

Aberta a discussão. Não há deputados inscritos. Vou ler então, para não ter dúvida 

antes da gente votar. 

“Requerimento CRI nº 01/2021, de autoria do deputado Sebastião Santos, 

convocando, nos termos dos artigos 13, parágrafo 1º, item 2 da Constituição do Estado 

de São Paulo o Excelentíssimo Senhor Secretário de Relações Internacionais, Sr. Julio 

Serson e a representante do Consulado Geral da Angola, Cônsul Stela Santiago, com o 

objetivo de prestar à Comissão de Relações Internacionais, informações sobre a recente 

deportação dos missionários brasileiros.” 

Então a gente está mudando para convite e vai utilizar os artigos regimentais. Ok? 

Há votos? Os deputados e deputadas que concordarem com o convite, permaneçam como 

estão. (Pausa.) Aprovado. Então peço que a assessoria já encaminhe convite para o Julio 

e para a cônsul de Angola. 
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Próximo item, que ainda não foi votado, o antigo Item 13, agora Item 15. 

“Requerimento CRI nº 13/2021, de autoria do deputado Maurici - Requer que a Comissão 

de Relações Internacionais realize Audiência Pública, na forma de Seminário 

Internacional, com a participação de especialistas de ambos os países (Brasil e Itália) para 

avançar no entendimento destas questões e subsidiar proposições legislativas. Para apoiar 

o evento propomos convidar o Instituto Sulamericano para a Cooperação e a Gestão 

Estratégica de Políticas Públicas - AMSUR.”  

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Pela ordem, Sr. 

Presidente. Eu gostaria só de entender porque pulou o antigo Item 10, que é de Vossa 

Excelência.  

 

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

senhor tem razão. É que acabei não vendo. O Item 10 virou Item 14. Vou passar para o 

deputado Heni Ozi, para conduzir o Item 10, atual Item 14. Muito obrigado, deputado 

Wellington Moura. 

 

* * * 

 

- Assume a Presidência o Sr. Heni Ozi Cukier. 

 

* * * 

 

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

Então vamos seguir com o Item 10. “Requerimento CRI nº 10/2021, de autoria do 

deputado Paulo Fiorilo - Requer, nos termos regimentais, que seja deliberada a aprovação 

de solicitação de contratação dos serviços de tradutor simultâneo em tradução de línguas 

estrangeiras, a ser endereçada às instâncias competentes da ALESP.” 

Aberta a discussão. Não há oradores inscritos. Encerrada a discussão. Em votação. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Pela ordem, Sr. 

Presidente. É só uma questão de dúvida, para perguntar ao deputado Paulo Fiorilo. É a 

Assembleia que vai contratar um serviço de cada país que virá? É isso? Só passou essa 

dúvida.  
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O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. É só para 

esclarecer o deputado Wellington. A gente tem agora, próximo dia 14, o cônsul dos 

Emirados Árabes. Ele só fala inglês ou árabe. Ele talvez não tenha um tradutor. Para a 

gente ter alguém que pudesse ajudar, nós precisamos ter, pelo menos em “stand by”, 

tradutores para ajudar a comissão. Então a ideia é que a gente peça à Assembleia. Ela vai 

encaminhar.  

Nesse caso dos Emirados, a gente vai ter que se virar se ainda não tiver. Eu lembro 

que pedi para o deputado Heni Ozi, que é escolado no inglês ou no árabe, ou a gente tentar 

uma outra alternativa. É que, na conversa com ele, precisa ter um tradutor. Então estou 

só colocando isso, porque a gente vai ter outras situações parecidas. Nem todos os 

cônsules dominam o português. Então é por isso. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Acho importante e estou 

de acordo.  

 

O SR. PRESIDENTE - HENI OZI CUKIER - NOVO - Pela ordem. Só quero 

deixar registrado, deputado Paulo. Não sei se você está cuidando disso com o resto da 

Assembleia. Mas eu acho que o mais lógico seria a gente ter um tradutor, em inglês, 

apenas. E aí, todos os outros cônsules que vierem, vão falar em inglês. E o tradutor usa o 

inglês para o português. A gente restringe a um único idioma. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Perfeito. Podemos até ajustar, já, se 

quiser: tradução do inglês para o português. 

 

O SR. PRESIDENTE - HENI OZI CUKIER - NOVO - Isso. Porque fica menos 

aberto. Para pensar em tradutor de todos os idiomas possíveis, não faz sentido, quando a 

língua comumente usada no mundo diplomático é o inglês. Todos os cônsules certamente 

têm essa estrutura ou essa capacidade. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Perfeito. A gente já corrige e fica tradução 

do inglês.  
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O SR. PRESIDENTE - HENI OZI CUKIER - NOVO - Maravilha. Então vamos 

dar sequência aqui? Em discussão. Acho que todos já falaram. Encerrada a discussão. Em 

votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

Aprovado o requerimento, e eu devolvo a Presidência... Nós não chegamos no Item nº 11 

ainda, não é, deputado? Porque o Item nº 11 também é um requerimento de sua autoria.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Mas o Item nº 11 já foi aprovado, o 

deputado Paulo Correa pediu para inverter. Então, a gente aprovou o antigo nº 11, e 

também aprovamos os antigos nºs 12, 14 e 15. Os que eram de convite a gente já aprovou, 

a pedido do deputado Wellington. 

Eu tenho a impressão, se eu não estiver enganado, que só falta agora o Item nº 13, 

que é o nº 15. Ok? 

 

O SR. PRESIDENTE - HENI OZI CUKIER - NOVO - O nº 15? 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - É, o antigo nº 13. Item nº 13, que é esse 

que eu estava começando a ler, e que o Wellington me observou bem, que eu não tinha 

ainda passado pelo anterior. 

 

O SR. PRESIDENTE - HENI OZI CUKIER - NOVO - Tá bom. Então, devolvo 

a Presidência ao Exmo. Deputado Paulo Fiorilo. 

 

* * * 

 

- Assume a Presidência o Sr. Paulo Fiorillo. 

 

* * * 

  

O SR. PRESIDENTE - PAULO LULA FIORILO - PT - Perfeito. Item nº 15, 

antigo Item nº 13. Requerimento da CRI nº 13, de 2021, de autoria do deputado Maurici. 

Requer que a Comissão de Relações Internacionais realize audiência pública, na forma 

de seminário internacional, com a participação de especialistas de ambos os países, Brasil 

e Itália, para avançar no entendimento dessas questões, e subsidiar proposições 
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legislativas. Para apoiar o evento, propomos convidar o Instituto Sul-americano para 

Cooperação e Gestão Estratégica de Políticas Públicas - Amsur. 

Só para lembrá-los, aqui vários deputados estiveram na recepção que o cônsul da 

Itália fez no novo espaço do Consulado, e isso foi apresentado para o cônsul, e ele topou 

fazer essa parceria, esse seminário. Então, aberta a discussão. Não há deputados inscritos 

a voto. Os deputados que concordarem com o requerimento, permaneçam como estão. 

Aprovado. 

Nós vencemos a pauta, eu preciso, aqui, só fazer um registro… 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Pela ordem, Sr. 

Presidente.  

 

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

Wellington Moura.  

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Obrigado, Sr. 

Presidente. Eu gostaria só de ver com os deputados que há a possibilidade (Inaudível.). 

 

O SR. PRESIDENTE - PAULO LULA FIORILO - PT - Olim, seu microfone 

está aberto. Espera, aí, Wellington. Obrigado.   

  

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - De nós alterarmos o dia 

que acontece a Comissão. Ao em vez de ser quinta, a maioria dos deputados, eu acredito 

que nós temos aí um dia que a gente usa até para poder visitar nossas bases políticas. 

Então, eu gostaria pedir se é possível nós mudarmos, ou para terça pela manhã, que 

é um dia que todos os deputados estão na Casa, estão presentes, daí é possível participar. 

Eu acho que não vai interferir em outras comissões. Então, esse é um pedido meu, e ver 

se é possível diante dos outros deputados, a gente mudar para terça pela manhã. 

 

O SR. PRESIDENTE - PAULO LULA FIORILO - PT - Eu vou fazer aqui a 

primeira consulta dos deputados, se há a possibilidade de ser terça às dez, porque, daí, 

por exemplo, às onze horas começa a reunião da minha bancada, e outros aqui, também 

devem ter reuniões. Lembrando, deputado Wellington, eu não sei se a reunião dos líderes, 

ela está acontecendo às segundas, ou às terças? 
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O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Na segunda-feira. 

 

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

bom. 

 

O SR. HENI OZI CUKIER - NOVO - Pela ordem. 

 

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

 

O SR. HENI OZI CUKIER - NOVO - Às onze não teria problema para mim, mas 

você mesmo já citou que às onze não dá para você. E se a gente… Não sei se isso satisfaz 

a necessidade do deputado Wellington, mas, na quinta, fazer um pouco mais tarde, não 

sei se isso ajuda, ou… Às onze, na quinta. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Eu pensei na terça e 

quarta, por serem dias que nós estamos na Casa, nos dias que acontecem as sessões, aqui. 

Ou terça à tarde. Não sei se para os deputados, também, fica ruim. Pensei, tipo, duas da 

tarde. 

 

O SR. HENI OZI CUKIER - NOVO - Para mim funcionaria. Terça duas e meia 

em diante. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Duas horas, duas e meia, 

Sr. Presidente? Sob acordo dos deputados, na terça-feira? 

 

O SR. PRESIDENTE - PAULO LULA FIORILO - PT - Terça-feira. O deputado 

Wellington está propondo às terças-feiras, às 14, ou 14:30. Queria consultar os deputados, 

se há algum impedimento, eu não sei as comissões de cada um aqui. Eu de terça-feira só 

tenho esse problema às onze horas. E a gente teria que acertar as agendas. 

 

O SR. HENI OZI CUKIER - NOVO - Presidente? 

 

O SR. PRESIDENTE - PAULO LULA FIORILO - PT - Deputado Heni Ozi.  
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O SR. HENI OZI CUKIER - NOVO - Eu só preferiria, não tenho problema, se 

fosse às 12:30. 

 

O SR. PRESIDENTE - PAULO LULA FIORILO - PT - 14:30? A gente pode 

ter comissão concomitante com o Pequeno Expediente? 

 

O SR. MURILO FELIX - PODE - Posso te falar, Sr. Presidente? Posso falar, o 

senhor me permite? 

 

O SR. PRESIDENTE - PAULO LULA FIORILO - PT - Só terminar o deputado 

Wellington. Concluiu, deputado Wellington? 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Só não pode ter na 

Ordem do Dia. Só não pode ter na Ordem do Dia. 

 

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

Felix. 

 

O SR. MURILO FELIX - PODE - De terça-feira é melhor, Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - PAULO LULA FIORILO - PT - Ok. Terça-feira, 14h30, 

ok? Eu só preciso fazer um pedido a vocês, Wellington.  

A gente já agendou o cônsul dos Emirados para o dia 14, e foi difícil, porque ele 

estava viajando, e a gente tem uma feira em Dubai, que ocorre agora. Então, assim, eu só 

queria pedir o seguinte, se não tiver jeito de eu mudar para terça, a gente mantém o do dia 

14 com o cônsul, para não perder. Eu sei que você vai ficar fora, mas a gente discute a 

feira internacional que ele vai falar, São Paulo vai ter um estande, o governador vai à 

Dubai, então, acho que era importante a gente poder ouvir o cônsul, também, sem perder 

essa oportunidade. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Ok, de acordo. 
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O SR. PRESIDENTE - PAULO LULA FIORILO - PT - E a gente faz, então, a 

inversão para as terças, às 14:30. A secretária dizendo que pode, que não tem problema, 

então, está resolvido. Ok? 

 

O SR. HENI OZI CUKIER - NOVO - Pela ordem. 

 

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

Heni. 

 

O SR. HENI OZI CUKIER - NOVO - Então, só para entender, a próxima 

continua na quinta-feira, é isso? 

 

 O SR. PRESIDENTE - PAULO LULA FIORILO - PT - Não, a próxima, deixa 

eu só falar. A gente está no dia trinta. A próxima nossa, é dia sete, só que o cônsul pode 

dia quatorze. Se ele puder na terça-feira, a gente tenta mudar, ok? Se ele não puder, a do 

dia 14 fica na quinta, depois a gente vai todas para as terças. 

E até lá, eu já pedi para a assessoria marcar os Estados Unidos, para a gente tentar 

fazer a conversa, porque tem uma demanda grande aqui, todo mundo querendo conversar. 

Tá bom? 

Consulto se há alguma outra questão. Então, nada mais havendo a tratar, está 

encerrada a reunião da Comissão de Relações Internacionais. Eu queria agradecer a todos 

os Deputados e Deputadas. Maria Lúcia, muito obrigado. Um grande abraço a todos, e a 

gente vai tocando a Pauta, aqui. Tá bom?  

 

* * * 

 

- Encerra-se a reunião. 

 

* * * 


