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COMISSÃO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS - CRI 

14.10.2021 

 

* * * 

 

- Abre a reunião o Sr. Paulo Lula Fiorilo. 

 

* * * 

 

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

regimental, declaro aberta a 8ª 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 os Emirados Árabes Unidos. 

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

Comissão, que deverá responder confirmando sua presença verbalmente. 

Deputado Castello Branco. Deputado Paulo Fiorilo presente. Deputado Barros 

Munhoz. Deputado, deputada Maria Lúcia Amary. 

 

A SRA. MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Presente. 

 

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

Jr. 

 

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

 

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

Moura, sendo substituído pelo deputado Sebastião Santos. 

 

O SR. SEBASTIÃO SANTOS - REPUBLICANOS - Presente, Excelência. 

 

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

Heni Ozi Cukier. 

 

O SR. HENI OZI CUKIER - NOVO - Presente, presidente. 
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O SR. PRESIDENTE - PAULO LULA FIORILO - PT - Deputado Delega... 

Deputado Murilo Felix. 

 

O SR. MURILO FELIX - PODE - Presente, presidente. 

 

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

Olim. 

 

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

 

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

Vicioni justificou a ausência. Deputado Alex de Madureira. 

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - PAULO LULA FIORILO - PT - Solicito à secretaria a 

leitura da Ata da reunião anterior. 

 

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

dispensa, pedir a dispensa da leitura da Ata. 

 

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

de Vossa Excelência. As Sras. Deputadas e Deputados, que forem favoráveis, 

permaneçam como estão. (Pausa.). Fica considerada aprovada a Ata da reunião anterior. 

Quero informar aqui a presença do representante da Secretaria de Relações 

Internacionais, o Sr. Andrey, e registrar a presença do secretário Julio Serson, que eu acho 

que já está aqui com a gente, só está sem a imagem. Julio, se você puder abrir a imagem, 

eu agradeço. 

Nós convidamos, também, o presidente da Alesp, o deputado Carlão Pignatari, mas 

ele ainda não está plugado. Registrar, também, a presença do cônsul-geral dos Emirados 

Árabes Unidos em São Paulo, o Excelentíssimo Dr. Ibrahim Salem. Muito obrigado pela 

presença. Eu queria passar, então, a palavra, se for possível, ao Dr. secretário Julio Serson. 

Julio pode falar já, Andrey? 
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O SR. ANDREY BRITO - Ainda não, Paulo. 

 

O SR. PRESIDENTE - PAULO LULA FIORILO - PT - Tá. Então, antes do 

cônsul iniciar a sua apresentação, queria só registrar aqui, a deputada Maria Lúcia Amary 

produziu, a pedido da reunião que nós fizemos com o cônsul da Coreia, a alteração nas 

datas tanto da cultura Coreana como no Dia da Imigração Coreana. E a ideia é que a Maria 

Lúcia abrisse aqui a coautoria, a autoria a todos os deputados. Então, eu vou pedir depois 

para disponibilizar o texto. A gente só está mudando a data de lei já existente, conforme 

a gente combinou na Comissão. E os deputados, deputadas que puderem assinar, a gente 

protocola e encaminha para o Consulado da Coreia, ok? 

Eu pedi para a deputada Maria Lúcia, se ela puder enviar para o WhatsApp dos 

nossos deputados aqui da comissão, ok? Tem mais um pedido também da Coreia, para 

denominação de uma linha do Metrô. Eu falei também com a deputada, e a gente vai 

combinar. 

Bom, já temos aqui, então, o secretário Julio Serson. Obrigado, secretário. Antes de 

ouvirmos o cônsul, queria passar, então, a palavra ao secretário Julio, dizer que sentimos 

muito sua falta, apesar de ter sido bem representado pelo secretário-adjunto, o Massot, 

mas eu gostaria, então, de ouvir o secretário Julio Serson. Já estamos aqui com o cônsul 

Dr. Ibrahim. Julio, com a palavra. 

 

O SR. JULIO SERSON - Obrigado. Bom dia a todos e a todas. Eu tive... Desculpe 

entrar um pouquinho depois, eu estou com um probleminha de conexão, mas consegui 

através do celular. A única coisa é que não consigo visualizar neste momento todos os 

presentes, mas na figura do deputado Paulo Fiorilo, a quem eu considero já hoje um 

amigo, eu cumprimento aos demais deputados, e claro, ao cônsul e também amigo 

Ibrahim Alalawi, um amigo de várias lutas aí, jornadas aqui no estado de São Paulo, e por 

que não, na Prefeitura de São Paulo. 

Paulo, parabéns pela iniciativa, parabéns aos demais deputados aqui, aqui presentes. 

É muito importante para nós. Eu acredito, o Ibrahim não é muito de falar português, mas 

ele compreende, eu acho, o nosso português aqui, né. Eu acho que dá pra... 

 

O SR. PRESIDENTE - PAULO LULA FIORILO - PT - Mas ele também tem 

um tradutor, acho, que está ajudando, é isso, Ibrahim? 



Tikinet Edição Ltda. 

 

O SR. IBRAHIM SALEM HUMAID ALI ALALAWI - Não é um problema 

entender o português. Só que... 

 

O SR. JULIO SERSON - O Ibrahim já está falando português melhor do que nós 

aqui, viu? Essa que é a verdade. Então, olha, é um prazer estar com os senhores, com as 

senhoras, com o Sr. Deputado. Maria Lúcia Amary, que eu agora consigo visualizar. É 

uma honra. E mais uma vez, como eu tenho dito. É muito importante para o Governo do 

Estado de São Paulo, deputados e deputada, ter essa interlocução com a Assembleia 

Legislativa. 

O Governo do Estado de São Paulo preza muito os deputados, o Poder Legislativo... 

(Inaudível.) ... entendemos muito bem a situação do poder... (Inaudível.) ...tez muito 

correta que os deputados da Assembleia Legislativa tratam o Governo do Estado de São 

Paulo, pensando, acima de tudo, no interesse da população, mais do que o interesse 

individual ou os interesses até partidários. 

Eu vejo, na Assembleia Legislativa de São Paulo, os deputados agindo em função 

e para a população, da mesma forma que agem o governador João Doria e o vice-

governador Rodrigo Garcia. E orientam a todos nós, secretários de Estado, que temos a 

honra de participar deste momento... (Inaudível.) ... internacionais da Assembleia 

Legislativa. É o nosso... (Inaudível.) ... na área internacional com a, com... (Inaudível.) ... 

com as senhoras, é muito importante para nós termos essa interlocução, e vários encontros 

foram realizados com diversos cônsules. 

Eu já tenho agendado aqui, Paulo, na próxima semana, me parece, já com o cônsul 

americano, recém-chegado, aliás. Já tivemos oportunidade de recebê-lo no Palácio dos 

Bandeirantes. Uma figura, também, da boa e da alta diplomacia americana, assim como 

o Ibrahim, que hoje nos dá a honra de estar... (Inaudível.) ... Árabes Unidos, sem muita 

formalidade. Porque, justamente, nós, na próxima semana, o governador João Doria e 

alguns secretários irão numa missão empresarial aos Emirados Árabes Unidos. 

Serão aproximadamente 40 empresários de diversos setores. 40 empresários aí da 

mais alta relevância, do agronegócio, da indústria, do turismo. Enfim, iremos numa 

missão para conhecer a Expo Dubai, que agora é Expo Dubai 2020, que hoje, apesar de 

estarmos em 21, ela ainda é chamada assim. Estaremos na Expo Dubai, e estaremos, 

também, visitando autoridades e importantes pontos de negócio dos Emirados Árabes. 
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E digo isso com muita honra porque o cônsul Ibrahim é um dos organizadores dessa 

viagem. Participou diretamente da agenda para a preparação dessa viagem. Enfim. Ele 

tem sido de suma importância para o nosso, para o desempenho e organização dessa 

viagem. Portanto, no dia… um grupo sai no dia 21, outro no dia 22, iremos a Dubai. 

E aproveito a oportunidade, também, deputados e deputada, e deputadas, para dizer 

a vocês que nós vamos também direto, aí, o grupo se reduz ao governador e dois ou três 

secretários, vamos de Dubai diretamente a Glasgow, na Escócia, para a COP-26. Uma 

importante participação do Governo do Estado de São Paulo. O governador João Doria 

irá fazer uma palestra, uma apresentação sobre o que o estado de São Paulo faz hoje na 

área de meio ambiente, inclusive, e principalmente, com o secretário Marcos Penido, 

vamos apresentar o novo Rio Pinheiros, o trabalho de despoluição do Rio Pinheiros, que 

é um importante trabalho feito pelo Governo do Estado com apoio, claro, da nossa 

Assembleia Legislativa. 

Então, de Dubai, iremos direto a Glasgow. O governador fica unicamente, entre 

chegada e saída, três dias lá, e vai fazer uma apresentação. E, curioso, para realçar a 

importância que hoje os Emirados Árabes têm, nós faremos um voo direto de Dubai para 

Glasgow pela Emirates. Dubai que hoje é um hub internacional para a ligação daquela 

área do mundo com o resto do globo. 

Já fomos algumas vezes a Dubai. Temos um escritório, eu não quero me alongar 

mais, mas temos um escritório, o segundo escritório fora do Brasil, do Governo do Estado 

de São Paulo em Dubai, custeado totalmente pela iniciativa privada e pelo governo dos 

Emirados Árabes, sem despesa para o Governo do Estado de São Paulo, e tem trazido 

bons negócios. 

Por isso, eu cumprimento a todos e a todas as presentes. Um prazer rever os amigos, 

mesmo que ainda por Zoom. E, especialmente, deixo meu abraço ao cônsul Ibrahim, um 

amigo de longa data, que nos apoia desde os tempos da Prefeitura de São Paulo e, hoje 

no Governo do Estado de São Paulo, tem sido um parceiro dos mais importantes. 

E, se Deus quiser, e ele vai querer, semana que vem vamos estar juntos em Dubai, 

numa missão comercial, trazendo mais negócios, mais empregos e mais oportunidades 

para o estado de São Paulo. 

Paulo, desculpa me alongar, mas com vocês eu, às vezes, até me empolgo um 

pouco. Um grande abraço a todos. Estou à disposição. 
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O SR. PRESIDENTE - PAULO LULA FIORILO - PT - Julio, queria agradecer 

a sua intervenção muito importante, que atualiza um pouco das ações que estão ocorrendo, 

em especial, nessa relação com Dubai, que é muito importante. Antes de passar a palavra 

ao cônsul, eu gostaria de passar ao líder do Governo, deputado Vinícius Camarinha, para 

uma saudação. O Vinícius está aqui já na sala com a gente, o cônsul já está aqui, o 

Ibrahim, o Serson acabou de falar, então, eu queria te passar a palavra, Vinícius, porque 

a gente vai ouvir o cônsul em seguida. Vinícius Camarinha é líder do Governo aqui na 

Assembleia Legislativa. 

 

O SR. VINÍCIUS CAMARINHA - PSB - Presidente Paulo Fiorilo, meus 

cumprimentos a Vossa Excelência. Meus cumprimentos a toda a nossa Comissão de 

Relações Internacionais. Meus cumprimentos, em especial, ao nosso secretário Julio 

Serson, nosso grande secretário de Relações Internacionais do governo do estado que, 

diga-se de passagem, presidente Paulo, vem fazendo um belíssimo trabalho no Governo 

do Estado de São Paulo, criando relações com diversos países, diversas instituições 

internacionais, e tem dado oportunidade de a gente estreitar relação com os países 

estratégicos para o Brasil e para São Paulo. 

Ainda mais neste momento difícil que a gente vive, de poucas relações 

internacionais do nosso Itamaraty, do Ministério de Relações Exteriores. Mas, temos aí, 

São Paulo na vanguarda desse trabalho, na frente, às boas relações que nós precisamos 

ter com os nossos países, seja em relação ao comércio, seja em relação à cultura, à 

educação, e tantos outros temas. 

E nesse tema também, presidente, nesta minha fala, eu queria cumprimentar a 

Comissão da Assembleia. O seu trabalho, você tem se dedicado muito, eu tenho visto o 

seu trabalho na busca de relação com consulados, com outros países, interagindo o Poder 

Legislativo com o mundo, e isso para nós é fundamental, como representantes do povo 

de São Paulo. 

A minha fala aqui é breve, presidente, aqui saudando o cônsul dos Emirados Árabes, 

o cônsul de Dubai, que gentilmente está participando hoje da nossa comissão. E dizer 

aqui da importância que tem essa nossa relação com Dubai. Dubai, como já dito aí pelo 

Julio e por V. Exa., agora, recentemente, está com um trabalho fantástico com a feira 

mundial, e é um grande momento que a gente tem de expor os negócios que São Paulo 

tem. 
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São Paulo é um país. São Paulo é maior do que a Argentina, maior do que o Uruguai. 

São Paulo é maior do que praticamente todos os países da América do Sul. E isso dá para 

nós o potencial de a gente se relacionar com os negócios de Dubai, do mundo inteiro, 

mostrarmos a força de São Paulo, o que temos de oportunidades, e fazermos boas 

parcerias. 

Eu queria dizer que o Governo de São Paulo, como já dito pelo secretário Julio, 

estará lá presente. Seria uma grande satisfação também a Assembleia poder, presidente, 

participar. Se o senhor puder articular a participação da Assembleia na Expo Dubai, seria 

uma oportunidade para nós, representantes do povo, também estarmos próximos dos 

acontecimentos do mundo. 

E tenho certeza que o nosso cônsul de Dubai conhece de perto as condições que 

São Paulo tem, as condições que o nosso estado tem. Então, minha breve saudação aqui, 

enquanto líder do Governo aqui na Assembleia, nos colocando à disposição, e desejando 

aí a vocês um bom trabalho. 

 

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

Vinícius Camarinha. Queria só pedir para os deputados que quiserem depois fazer uso da 

palavra, já se inscrevam no chat. E eu passo, então, agora, a palavra ao Excelentíssimo 

Dr. Ibrahim Salem, cônsul-geral dos Emirados Árabes Unidos em São Paulo. Dr. Ibrahim, 

bem-vindo. Fique à vontade para a sua exposição. 

 

O SR. IBRAHIM SALEM HUMAID ALI ALALAWI - Bom dia. 

(Pronunciamento em língua estrangeira.) Muito obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - PAULO LULA FIORILO - PT - Obrigado, Ibrahim. Eu 

queria pedir ao deputado Heni, que é o nosso poliglota, uma parte com certeza entendeu 

a exposição, mas se o Heni puder fazer aqui só um resumo, para a gente poder abrir para 

as perguntas, Heni. 

 

O SR. HENI OZI CUKIER - NOVO - Olá a todos. Ibrahim, um prazer. 

(Pronunciamento em língua estrangeira.). A todos aqui da comissão, o Ibrahim, ele estava 

mencionando as parcerias todas que foram conseguidas em relação ao estado de São Paulo 

e Emirados. E como que o governo tem ajudado na construção desse intercâmbio 
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econômico. E a importância da abertura do escritório e outras facilidades. E como que 

esse trabalho em conjunto tem feito toda a diferença. 

Falou um pouco também das oportunidades que existem no país, e como que eles 

estão desenvolvendo isso. E mostrou o quanto que as relações do Brasil têm crescido, né, 

e até do estado de São Paulo também com o país deles. E, acho que, se eu não estou 

enganado, foram basicamente os pontos principais. Não vou, obviamente, me estender, 

entrar em todos os detalhes, mas acho que a ideia central foi essa. Foi um apanhado geral 

de como estão as relações dos dois e quantas oportunidades nós temos ali nessa parceria. 

 

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

Heni. Eu vou abrir às perguntas dos deputados. Nós temos já o deputado Alex de 

Madureira. Ibrahim, você tem alguém para traduzir as perguntas, perfeito? Ok. Então, 

deputado Alex de Madureira. Alex, se você puder se apresentar, qual é sua região aqui no 

estado, e aí já faz a pergunta. Seu áudio está fechado. Seu áudio. 

 

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Está me ouvindo, Paulo? 

 

O SR. PRESIDENTE - PAULO LULA FIORILO - PT - Perfeito, agora sim. 

 

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Bom, eu quero cumprimentar você, 

Paulo, nosso presidente aqui da Comissão de Relações Internacionais. Aproveitar para 

parabenizar pelo trabalho que você vem realizando à frente desta comissão. Eu participo 

de várias comissões temáticas aqui na Assembleia e posso dizer que esta é a comissão 

que mais trabalha, que mais tem reuniões, e que mais está se reunindo nesta Assembleia 

Legislativa, nesta 19ª Legislatura. Então, queria parabenizar você por isso, pela sua 

insistência, pela força e pelo trabalho que vem realizando. 

Cumprimentar, também, o nosso secretário, o Julio Serson. O Julio, que tem se 

demonstrado, na vida pública, trabalhando na vida pública, uma grande surpresa, uma 

boa surpresa para nós. Ele que está emprestando o seu tempo para estar conosco aqui, 

como fez na Prefeitura de São Paulo e tem feito aqui no Governo do Estado, melhorando 

as relações internacionais do nosso estado, do nosso país. 

Acho que o Vinícius, nosso líder pelo Governo, fez uma menção muito importante 

quando disse que, mesmo nós tenhamos uma dificuldade hoje, no governo federal, de ter 

essas relações internacionais vivas e pujantes pelo nosso país, São Paulo tem ido na 
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contramão disso e tem feito se valer desse espaço aberto também, pelo que o governo 

federal não está fazendo, São Paulo está tomando a frente, mantendo essas relações 

internacionais do nosso país, do nosso estado, vivas e firmes para que possamos continuar 

avançando. 

São Paulo, como também o Vinícius disse, é um país. E, na verdade, Paulo, eu não 

tenho perguntas a fazer. Na verdade, parabenizar o trabalho do Ibrahim Salem à frente do 

Consulado dos Emirados Árabes Unidos aqui no nosso país, aqui em São Paulo. E 

agradecer toda a relação que o nosso país tem com os Emirados Árabes, principalmente 

São Paulo. Nós vemos que existem muitos investimentos sendo feitos, existem muitas 

relações importantes que estão sendo feitas. E isso só tende a crescer, né. Com essa feira 

sendo realizada em Dubai, que seria no ano passado, mas, por conta da pandemia nós não 

tivemos. 

E gostaríamos também de que, de alguma forma a Assembleia pudesse também ser 

protagonista desse momento tão importante. O governo de São Paulo estará lá 

representando o nosso estado, o Executivo, né, e, também, os empresários que irão 

participar. Mas nós gostaríamos de também fazer parte disso. E eu não sei de que forma, 

Paulo, seria possível a participação da Assembleia Legislativa nessa feira lá em Dubai 

também. Então, só agradecer mesmo, Paulo, e parabenizar, mais uma vez, a nossa 

Comissão. Parabenizar o Ibrahim pelo trabalho que vem realizando à frente do consulado 

aqui em São Paulo. E o nosso Julio Serson. Um grande abraço a todos. 

 

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

Alex de Madureira. Eu vou passar agora para a deputada Maria Lúcia Amary. Se você 

pudesse falar também, Maria Lúcia, de que região que você é, porque o Alex esqueceu 

que ele é de Piracicaba, mas tudo bem. 

 

A SRA. MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Bom, queria dar um bom dia a todos. 

Parabenizar o deputado Paulo Fiorilo, que tem, juntamente, como presidente, e com os 

demais deputados que compõem esta comissão, garantido avanços nas relações 

internacionais. Eu quero cumprimentar o Sr. Cônsul Dr. Ibrahim Salem pela sua 

participação nesse importante contato com a Assembleia Legislativa do Estado de São 

Paulo. Cumprimentar o secretário Julio Serson, uma pessoa que tem o carinho de todos 

nós e o respeito pelo grande trabalho que você vem realizando junto ao Governo de São 

Paulo, garantindo que pelo menos o estado de São Paulo tenha relações diplomáticas e 
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internacionais necessárias ao desenvolvimento econômico, cultural, educacional do nosso 

país. 

Queria, também, dizer, ao Sr. Cônsul, que eu represento a Região Metropolitana de 

Sorocaba, que é composta de 27 cidades. E o nosso prefeito aqui da cidade de Sorocaba, 

Rodrigo Manga, tem afirmado que vai fazer os portais da entrada da cidade inspirados 

nos portais encontrados em Dubai. 

Então, todo esse portal que ele pretende colocar é baseado na tecnologia, na 

inteligência do monitoramento, e isso vai trazer, com certeza, segurança e avanços 

tecnológicos para a nossa cidade, garantindo uma evolução bastante importante aqui para 

a nossa região. 

E todo nosso trabalho aqui na cidade da região de Sorocaba é para transformar 

Sorocaba numa cidade inteligente. E para isso, nós temos aqui um parque tecnológico. 

Esse parque tecnológico tem exatamente o objetivo de disseminar cultura da inovação, 

do empreendedorismo, da tecnologia. E esse parque é um espaço para que empresas, 

universidades, institutos, né, realizem... Estar em laboratórios de pesquisa aqui para 

desenvolverem novos produtos ou novos serviços. 

E eu gostaria muito, Sr. Cônsul, de dar a oportunidade, que o senhor pudesse visitar 

nossa cidade de Sorocaba, conhecer o nosso parque tecnológico, visando criar 

oportunidades de intercâmbio comercial tecnológico, educacional, enfim, avanços que 

possam permitir que as relações diplomáticas entre os países passem pela região de 

Sorocaba, que é uma região bastante promissora, que tem investido muito em tecnologia. 

E os Emirados Árabes teriam um importante papel no suporte para que a nossa cidade, 

nos moldes de Dubai, pudesse também trazer essas inovações aqui para a nossa região da 

cidade de Sorocaba. 

E coloco aqui a nossa região à disposição do senhor como cônsul de um importante, 

desse importante Emirados Árabes, que possam fazer bastante, trazer investimentos aqui 

para a nossa região, porque é uma região estratégica dentro do estado de São Paulo, e que 

está preocupada em transformá-la em cidades inteligentes. E muito obrigada pela 

oportunidade de o senhor estar aqui conosco. 

 

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

Maria Lúcia Amary. Eu queria colocar uma questão ao cônsul Ibrahim. Nós tivemos uma 

conversa um tempo atrás, e a deputada Maria Lúcia já fez o convite para conhecer 

Sorocaba. Para além de Sorocaba, eu queria deixar aqui a possibilidade, também, de 
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visitar outras regiões com o senhor, para que pudesse também conhecer um pouco o 

estado e as suas potencialidades. 

Minha pergunta, cônsul Ibrahim, é: neste momento de dificuldade, ainda de 

pandemia, os Emirados têm apostado em quais áreas, aqui no Brasil, que a gente pode 

ajudar, nessa relação, através da Assembleia Legislativa, com o secretário Julio Serson? 

E eu deixo para o Julio, Julio, não uma pergunta, mas essa demanda aqui que você 

ouviu, talvez um diálogo com o governador, de como é que a gente pode pensar também 

na presença de um representante da Assembleia nessa atividade lá em Dubai, se não junto 

à comitiva, mas tendo aí uma representação para poder atuar e também dialogar sobre as 

demandas. Dr. Ibrahim, o senhor quer responder as três? Tem mais uma pergunta, do 

deputado Sebastião. Pode ser? E depois o senhor responde? Sebastião Santos... 

(Inaudível.) ...Ibrahim. 

 

O SR. DR. IBRAHIM SALEM HUMAID ALI ALALAWI - (Pronunciamento 

em língua estrangeira.) 

 

O SR. PRESIDENTE - PAULO LULA FIORILO - PT - Sebastião, deixa só o 

cônsul responder, aí você já pergunta, daí a gente já encerra. Por favor. 

 

O SR. DR. IBRAHIM SALEM HUMAID ALI ALALAWI - (Pronunciamento 

em língua estrangeira.) 

 

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

 

O SR. HENI OZI CUKIER - NOVO - O Ibrahim comentou que as áreas 

principais de preocupação ou de interesse de investimento dos Emirados são a área de 

saúde, em primeiro lugar. Ele ressaltou a discussão, a importância que se dava a questões 

de negócios, e como que a saúde hoje ocupa o papel central em qualquer atividade 

econômica, porque sem saúde a gente não tem nenhuma das outras atividades. Falou 

também do setor de alimentos e o setor de inteligência, que eu imagino que ele se refira 

à tecnologia ou até mesmo capital, desenvolvimento de capital humano. E focou nessas 

três áreas e reforçou a questão da saúde e o interesse deles na área de saúde. 
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O SR. PRESIDENTE - PAULO LULA FIORILO - PT - E se colocou à 

disposição para ir a Sorocaba, né? 

 

O SR. HENI OZI CUKIER - NOVO - Exatamente. 

 

O SR. PRESIDENTE - PAULO LULA FIORILO - PT - Vamos passar para o 

Sebastião, para o último inscrito. Maria Lúcia, depois, combinar com o consulado a visita 

à Sorocaba, ok? Sebastião Santos, deputados. 

 

O SR. SEBASTIÃO SANTOS - REPUBLICANOS - Bom, bom dia, Presidente 

Paulo Fiorilo. Bom dia a todos. Bom dia ao cônsul, Dr. Ibrahim Salem. Ao nosso 

secretário de Estado, Julio Serson. Quero apenas agradecer aí a oportunidade de participar 

desta importante Comissão. E parabenizá-lo, presidente, pela condução, né, do trabalho. 

Tem sido profícuo e tem trazido muitas novidades, muitas conquistas, com certeza, para 

o nosso estado de São Paulo. 

Deixar aqui ao cônsul que, hoje morando na cidade de Barretos. Barretos tem o 

frigorífico que mais exporta carne para os árabes. E nós, todos os anos, temos o prazer de 

receber lá uma equipe muito grande de pessoas vindo dos países árabes para poder abater 

a carne em formato aí, que, realmente, é feito pela cultura árabe. 

Dizer, também, da questão da tecnologia, que nós estamos carentes, infelizmente. 

O nosso país, ele está passando por um momento difícil na questão da geração de energia. 

E sabemos que os países árabes, eles têm investido muito em tecnologia, principalmente 

nas tecnologias renováveis. O estado de São Paulo, hoje, detém aí a falta de 60% de sua 

energia, que é comprada de outros estados. E tendo um problema: que, no ano que vem, 

nós teremos uma discussão com o Paraguai, para ver se o Paraguai vai continuar vendendo 

energia ou não. 

E eu queria deixar aí o posicionamento porque nós temos falado com grupos árabes 

que pretendem fazer um investimento muito grande na geração de energia renovável, 

principalmente energia à base de fotovoltaica. E, também, a questão da iluminação, né, 

da troca de toda iluminação, dando condição aos municípios do estado de São Paulo, 645 

municípios, de se adaptarem e terem uma vida melhor. 

Mas, dizer da saúde. Nós temos o maior hospital da América Latina em tratamento 

de Câncer, com uma tecnologia, realmente, com equipamentos que só existem em três 

países. E estamos aqui à disposição com vários distritos industriais, tendo a maior festa 
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do peão do mundo, praticamente, hoje, dentro da cidade. E com águas termais, com hotéis 

em toda a região, e que trazem um número grande de pessoas. 

Quero dizer que estamos à disposição, também, para recebê-lo aqui no Noroeste 

paulista, para que ele conheça as cidades aqui. E também poder aí vir participar, junto, 

conosco, desse intercâmbio internacional. 

E, é claro, presidente, nós precisamos, pelo menos ter um representante nosso em 

Dubai, nessa importante feira. Estamos recebendo pessoas da Coreia do Sul aqui, estamos 

conversando para ver a possibilidade de estar indo também. Mas contamos com o senhor 

aí para que a gente faça esse trabalho junto do Governo do Estado de São Paulo. E uma 

das pessoas que o senhor possa ver com condição, nós vemos aí o Heni, com toda a 

condição de estar nos representando nessa feira e trazer muitas novidades para nós. 

Muito obrigado a todos. Obrigado ao cônsul aí, é um prazer conhecê-lo. E estamos 

à disposição. Obrigado. 

 

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

Sebastião. Eu vou, antes de passar, então, para o Ibrahim, passar para o Julio, para as 

considerações dele. O Sebastião era o último inscrito, eu não sei se o Heni tem perguntas, 

ele não se inscreveu, mas eu passaria para o Serson, para as considerações, e depois para 

o Ibrahim, também para suas considerações, e para o convite para a região Noroeste lá de 

Barretos, feito aí pelo Sebastião. Julio, com a palavra. 

 

O SR. JULIO SERSON - Obrigado, Paulo. Obrigado a todos. Quero agradecer as 

palavras de todos, em especial, do Alex de Madureira, pela gentileza das palavras, pelas 

referências a mim, ao Governo do Estado. Quero agradecer, também, ao nosso líder, 

Vinícius Camarinha, um líder que tem desempenhado muito aí ao lado de vocês todos, 

pelo e para o Governo do Estado de São Paulo, junto à Assembleia, sempre dentro das 

normas, da cordialidade, daquilo que tem imperado nas relações nesses últimos quase três 

anos do Governo do Estado com a Assembleia. 

Eu estou pensando, Paulo, eu acho que depois eu queria conversar com você, porque 

essa missão comercial, que é basicamente uma missão comercial, porque o governador 

vai levar empresários. E, aliás, quando eu digo levar empresários, os empresários irão, 

bem claro isso, por conta e despesa dos próprios... 

 

O SR. PRESIDENTE - PAULO LULA FIORILO - PT - Ô, Julio. Julio. 
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O SR. JULIO SERSON - Pois não. 

 

O SR. PRESIDENTE - PAULO LULA FIORILO - PT - Só pedir para o Oscar 

fechar o microfone. Oscar. Obrigado. Julio. 

 

O SR. JULIO SERSON - Opa. Acho que agora sim. Então, o governador, essa 

missão especificamente, irá com empresários, aliás, esses 40 empresários todos pagam as 

próprias despesas, ou as empresas deles, claro, ou os próprios empresários, sem nenhum 

custo para o Governo do Estado. 

O que eu acho que a gente deveria pensar, Paulo, e aí eu proponho depois, ou logo 

que a gente voltar dessa missão, ou até antes, se você quiser, de a gente tentar organizar 

algumas missões mais de caráter político mesmo, com a própria Assembleia. 

Eventualmente, se o governador não puder ir, irá o vice-governador, ou vice-versa. Vocês 

escolheriam alguns secretários do interesse da Assembleia, e claro, do destino, para a 

gente poder… Eu acho que fica melhor a gente pensar nisso. 

Então, a minha proposta, eu sento com você, assim, quando for da sua conveniência, 

para que a gente organize. Inclusive, essa viagem de… Essa feira de Dubai, ela tem 

duração de aproximadamente seis meses, se eu não estiver enganado. Ou seja, dá tempo 

bastante até para a gente, juntos até, reorganizar uma nova ida. Vocês vão poder ter a 

vantagem de que a gente vai primeiro, inclusive, faz uma pré-avaliação do que é 

interessante, porque é um mundo para ver ali. 

Então, acho que isso, com o apoio do cônsul Ibrahim, a gente vai poder realizar, ou 

a Dubai, ou a outro destino, mas podemos pensar especificamente em ir com uma missão 

da Assembleia Legislativa a Dubai. Esta é minha proposta, com o Heni coordenando a 

área de segurança, com outros deputados vendo itens de interesse. Nós vamos sentar e 

vamos pensar, porque eu acho melhor do que a gente juntar… Podemos também levar 

empresários, de acordo com a conveniência de vocês, mas de repente fazer umas missões 

focadas com a Assembleia. Como existe uma Comissão de Relações Internacionais muito 

ativa, e existe uma área no Governo do Estado, a nossa Secretaria de Estado de Relações 

Internacionais também bastante ativa, por que não fazermos juntos aí, logo para a virada 

do ano, se for o caso, ou quando voltam os trabalhos da Assembleia, missões com esse 

perfil? 
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E a secretaria dá todo o apoio. Como nós temos muita experiência, desde a época 

da Prefeitura, organizando essas missões, essas viagens. O pessoal, inclusive, está aqui 

em linha conosco, a Sabrina e o Andrey. A Sabrina coordena as missões internacionais. 

O Andrey é subsecretário e tem toda a responsabilidade nessas relações consulares. 

Vamos usar a estrutura da secretaria, junto, claro, à estrutura de vocês, para a gente 

organizar isso. Claro, se o Paulo e os demais deputados estiverem de acordo. 

 

O SR. PRESIDENTE - PAULO LULA FIORILO - PT - Julio, assim, com 

certeza, vamos marcar uma conversa. Pode ser na semana que vem. Na semana que vem, 

já aproveito para informar que a gente recebe o cônsul dos Estados Unidos, na terça-feira, 

às 14 horas e 30 minutos. Bom, eu vou pedir para a minha secretária combinar com a sua, 

e a gente marca, para poder fazer uma boa conversa neste sentido. 

Queria passar, então, agora ao Dr. Ibrahim, para as suas considerações finais, já 

agradecendo mais uma vez a disponibilidade do Ibrahim de participar aqui com a gente e 

ajudar aí nesse debate, principalmente dos interesses dos Emirados aqui no estado de São 

Paulo. Com a palavra, o cônsul Ibrahim. 

 

O SR. DR. IBRAHIM SALEM HUMAID ALI ALALAWI - (Pronunciamento 

em língua estrangeira.). 

 

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

 

O SR. HENI OZI CUKIER - NOVO - É, o Ibrahim comentou que a questão da 

visita, na verdade, ela precisa ser organizada com algum tipo de intenção comercial, que 

da parte deles, eles trabalham apenas na intermediação entre possíveis empresas 

investidoras e a cidade. E que é do interesse deles fazer essa ponte, mas que não depende 

dele mobilizar as empresas para isso, isso requer algum estudo prévio.  

E que se, enfim, se os interessados pudessem instigar esse estudo ou provocar ou 

identificar quais são as áreas, para que as empresas, então, possam ir adiante e fazer. E 

que o trabalho deles é conectar essas pontas, mas que ele não tem autonomia, ou, ele não 

tem o poder de determinar para onde e como esses investimentos podem ser direcionados. 

E acho que o ponto central aqui é provocar esse estudo, esse interesse por parte das 

empresas.  
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Quanto à questão da visita, para os Emirados, ele, ou a missão, ele acha que essa é 

uma excelente ideia, e que ele está totalmente à disposição e favorável para que isso 

aconteça, só precisa ser definido qual seria a pauta, a agenda, enfim, quando, quais seriam 

os temas, qual o interesse da viagem, para que ele possa trabalhar em cima disso. 

E, por fim, ele deixou as portas abertas. Disse que está muito contente com o 

convite, em estar aqui, e quer participar. E que os Emirados estão de portas abertas para 

receber a todos nós e ajudar no que for possível. E que ele está muito contente e está se 

aproximando aqui dos trabalhos, especificamente do estado de São Paulo e da cidade. É 

isso. 

 

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

Heni. Então, eu queria agradecer aqui o Julio Serson. Nós vamos marcar reunião semana 

que vem. E agradecer a disposição do cônsul Dr. Ibrahim Salem. (Pronunciamento em 

língua estrangeira.) E nos vemos em breve. Então, eu queria agradecer, Ibrahim.  

 

O SR. DR. IBRAHIM SALEM HUMAID ALI ALALAWI - (Pronunciamento 

em língua estrangeira.) Muito, muito obrigado. 

 

O SR. JULIO SERSON - Obrigado. 

 

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

 

O SR. JULIO SERSON - Obrigado, Paulo. Obrigado a todos. 

 

O SR. PRESIDENTE - PAULO LULA FIORILO - PT - Julio, nada mais 

havendo a tratar, declaro encerrada a reunião. Lembrando, terça-feira, cônsul dos Estados 

Unidos, Sebastião, Heni, tá bom? Ibrahim, obrigado, um abraço, Serson. 

 

O SR. JULIO SERSON - E em um outro horário, Paulo? Acho que vai, senão... 

 

O SR. PRESIDENTE - PAULO LULA FIORILO - PT - 14 horas e 30 minutos. 

A gente está mudando o horário, só para você também já se organizar. As próximas vão 

ser às terças, 14 horas e 30 minutos. Tá bom? 
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O SR. JULIO SERSON - Perfeito. Obrigado. Obrigado. 

 

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

agradecer todos os deputados, deputada Maria Lúcia, muito obrigado. Um abraço. 

 

O SR. JULIO SERSON - Abraço. 

 

 

* * * 

 

- Encerra-se a reunião. 

 

* * * 

 


