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SINTO QUE SEMPRE VALEU A PENA

Sempre Presente

Vejam esses dois fatos: como deputado estadual, a lei dos desmanches de minha autoria e como deputado 
federal, a Frente Parlamentar em Defesa da Competitividade da Cadeia Produtiva do Setor Químico, 
Petroquímico e Plástico do Brasil.

DE 1995-2015 FORAM ROUBADOS CERCA DE 4 MILHÕES 
DE VEÍCULOS NO ESTADO DE SÃO PAULO

Esse período corresponde ao início das sucessivas gestões do PSDB. 
Foram cerca de 200 mil veículos roubados ou furtados todos os anos 
no estado. Por isso, no lugar de somente fazer críticas, apresentei 
propostas para acabar com os desmanches clandestinos de veículos 
no Estado, quando eu exercia o mandato de deputado estadual. A 
LEI DOS DESMANCHES É DA MINHA AUTORIA- Lei estadual n. 
12.521/07. Os diversos governadores nunca a colocaram em 
prática, mas agora observei a propaganda do PSDB dizendo que a lei 
está sendo executada, embora não disseram que eu sou o autor 
dessa medida fundamental para acabar com a corrupção e o roubo 
e furto de veículos. Pena que demorou todo esse tempo, porém foi 
importante o governador reconhecer a importância dessa lei para 

combater esse tipo de crime que eleva os valores dos seguros às nuvens. E, assim, estou feliz e tranquilo com o 
fruto do trabalho que realizei na Assembléia Legislativa com o objetivo de criar políticas públicas de segurança.

CONGRESSO NACIONAL RELANÇOU A FRENTE DA QUÍMICA

Quarta, 8/4, foi relançada no espaço INTERLEGIS, 
Senado Federal, a Frente Parlamentar da Química, 
Petroquímica e Plástico. Tive o orgulho e a honra de ser 
o criador e o presidente desta Frente Parlamentar que 
defende o desenvolvimento de políticas públicas para 
toda a cadeia produtiva do setor, porque acredito que 
“não existe nenhum país forte e desenvolvido sem 
uma indústria química competitiva”. Por isso, quero 
saudar com louvor a ABIQUIM nas pessoas do Carlos 
Fadigas e Fernando Figueiredo, os deputados Paulo 
Pimenta-PT-RS e Antonio Imbassahy-PSDB-BA e a 
senadora Sandra Braga-PMDB-AM pelos elogios e 
reconhecimento público ao trabalho que desenvolvi 
em prol dessa cadeia produtiva fundamental para o 
Brasil, durante o mandato que exerci como deputado federal e, assim, os agradeço por me fazerem sentir e 
acreditar que o trabalho realizado com fé, entusiasmo e perseverança  sempre vale a pena.


