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Deputados prometem trabalho pela 
região 
Parlamentares eleitos receberam seus diplomas ontem e renovaram 
promessas de campanha, como a união em benefício do Alto Tietê 

BRAS SANTOS 
Da reportagem local 

Divulgação 

 
Cerimônia foi realizada ontem na Assembleia Legislativa de São Paulo com a presença do 
governador eleito Geraldo Alckmin 

O deputado federal Junji Abe (DEM) foi um dos primeiros parlamentares da região do 

Alto Tietê a chegar ao plenário da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo 

para a cerimônia promovida pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) para a diplomação 

dos políticos eleitos na votação de outubro. O deputado estadual reeleito Estevam 

Galvão (DEM) chegou quando os trabalhos já haviam começado. E o deputado federal 

reeleito para o sexto mandato Valdemar Costa Neto (PR), o Boy, nem apareceu.  

Costa Neto, aliás, foi o único dos dez deputados eleitos pela região (cinco federais e 

cinco estaduais) que não foi receber o diploma. Os demais escolhidos pelos eleitores 

do Alto Tietê marcaram presença no evento que reuniu pelo menos mil pessoas (entre 

parentes e convidados de políticos, além de lideranças políticas e jornalistas) e não 

esconderam os sentimentos de emoção e alegria com a confirmação (pelo TRE) de 

suas votações.  

Os deputados reforçaram suas promessas de trabalhar em favor da região e de unir 

forças para a elaboração e a aprovação de projetos de interesse da população local.  

Ex-deputado estadual e ex-prefeito de Mogi (em duas oportunidades), o agora 

deputado federal Junji Abe foi um dos primeiros a chegar ao plenário e circulou com 

bastante desenvoltura. Com o diploma nas mãos, ele garantiu estar preparado para 

atender às demandas de Mogi e de outras cidades do Alto Tietê.  

Guilherme Mussi (PV), eleito deputado federal aos 27 anos, disse não se esquecer de 



Suzano e cidades vizinhas, onde obteve votação expressiva principalmente por conta 

da parceria eleitoral com Estevam: "Estou bastante emocionado e consciente das 

responsabilidades. Vou defender os interesses dos municípios onde fui votado e 

acredito na possibilidade de trabalhar com outros deputados em favor da região (Alto 

Tietê) e do Estado", ressaltou ele.  

Yolanda Ota (PSB) também destacou a emoção do evento: "Fiquei muito feliz ao 

receber esse diploma e quero desejar boas festas a todos os nossos eleitores. 

Acredito que os deputados poderão trabalhar em conjunto, independentemente das 

diferenças partidárias. Sabemos que ninguém faz nada sozinho", comentou ela.  

Roberto de Lucena (PV), deputado federal da região de Arujá, disse que o diploma 

representou a coroação de um longo trabalho: "Vamos trabalhar para resolver os 

problemas da região e tenho certeza de que será possível desenvolver projetos 

conjuntos com outros colegas da região", completou (leia mais nesta página). 
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Alckmin garante mais policiais 
No final da cerimônia de diplomação, o governador eleito destacou 
que a segurança ganhará reforço no Alto Tietê 

Bras Santos 
Da reportagem local 

Divulgação 

 
O governador eleito Geraldo Alckmin informou que o policiamento será reforçado no Alto Tietê 

O governador eleito de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB) afirmou ontem que a 

transferência do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) da Secretaria de 

Segurança para a Secretaria de Gestão permitirá a liberação de até mil policiais civis 

de funções administrativas para o trabalho de rua: "Com essa mudança, queremos 



imprimir ao Detran a qualidade dos Poupatempos, gerenciados pela Secretaria de 

Gestão. E os policiais reforçarão o policiamento, preferencialmente nas cidades da 

região metropolitana, incluindo o Alto Tietê", informou o governador ao final da 

cerimônia de diplomação realizada na Assembléia Legislativa do Estado. 

 

Alckmin que foi o político mais aplaudido da cerimônia que diplomou senadores, o 

vice-governador e mais de 160 deputados. Na rápida conversa com a reportagem, ele 

não entrou em detalhes sobre a distribuição dos policiais que deixarão de trabalhar 

para o Detran, mas destacou que a atividade policial será reforçada. Segundo ele, por 

outro lado, a transferência dos serviços de licenciamento de veículos para a Secretaria 

de Gestão deverá acabar com os problemas (escândalos) registrados no Detran e 

Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretrans) nos últimos anos: "O ideal que é não 

exista nenhum tipo de corrupção no serviço público e a troca (mudança do Detran para 

Secretaria de Gestão) tem como finalidade garantir a essa serviço o padrão de 

qualidade do Poupatempo", disse o governador tucano. 

 

A transferência deverá acontecer no mês de janeiro, quando Alckmin e seus 

secretários assumirão o comando do Estado. Além da ampliação do quadro de 

policiais civis nas ruas, o governador deverá ao longo do mandato de quatro anos, 

aumentar o efetivo da Polícia Militar em até seis mil homens e mulheres. Essa 

informação, o governador eleito transmitiu faz algumas semanas ao deputado estadual 

André do Prado (PR) que também foi diplomado ontem. 

 

Depois da cerimônia de diplomação, já no início da tarde, o governador divulgou os 

nomes de três novos secretários estaduais. O reitor da Unesp, Herman Voorwald, será 

o novo secretário da Educação. A pasta de Habitação ficará sob comando do 

deputado federal Sílvio Torres (PSDB) e a futura secretária da Justiça do Estado é 

Eloísa Arruda, da Escola Superior de Magistratura. Quando ainda estava na câmara 

dos deputados, o governador observou que está montando com ´calma´ o seu 

secretariado e que até a semana que vem todos secretários (no máximo 26) serão 

anunciados.  
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Estaduais já articulam uma bancada 
regional 
Daniel Carvalho 



 
Estevam aguarda conversa 

Os deputados estaduais eleitos pela região estão mais adiantados que os federais nas 

conversas e nas articulações para a criação de uma bancada ou frente parlamentar 

em defesa dos interesses da região do Alto Tietê. Essa vantagem dos parlamentares 

que atuarão na Assembleia Legislativa ficou evidente ontem, quando todos os 

deputados (com exceção de Valdemar Costa Ne-to - PR) participaram da cerimônia de 

diplomação e conversaram com os jornalistas sobre as principais demandas da região 

e as estratégias mais eficientes para enfrentá-las.  

Os estaduais, José Candido (PT), André do Prado (PR), Heroilma Tavares (PTB) e 

Luiz Carlos Gondim Teixeira (PPS), garantiram à reportagem que já trocaram ideias 

sobre a necessidade de uma atuação conjunta na Casa de Leis do Estado. "O primeiro 

foi mais um aprendizado e, agora, estamos preparados para trabalhar com outros 

deputados em assuntos importantes, como a melhoria dos serviços de saúde, 

segurança e educação", argumentou Candido.  

Prado e Heroilma também manifestaram otimismo com as primeiras conversas para a 

formação de um bloco de deputados. Gondim lembrou que a atuação por meio de uma 

bancada regional não prejudicará as propostas nem as ações pontuais dos deputados.  

O deputado Estevam Galvão (DEM) foi o único que ainda não conversou com os 

demais estaduais sobre a criação do bloco parlamentar do Alto Tietê: "Como já disse 

antes, não acredito que haverá qualquer tipo de dificuldade para um trabalho conjunto 

dos deputados em projetos que permitam esse tipo de atuação. É lógico que existem 

muitos assuntos que poderão ser encaminhados de forma individual. Por outro lado, 

não vejo a necessidade de se criar formalmente uma bancada parlamentar". (B.S.) 

 


