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AUDIOTEXT SERVIÇOS E CIA. LTDA. - ME 

 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO 

09.08.2016 

 

O SR. PRESIDENTE - LÉO OLIVEIRA - PMDB - Havendo número 

regimental, declaro aberta a reunião especial de eleição de presidente da Comissão de 

Finanças, Orçamento e Planejamento para o período remanescente do primeiro biênio 

da décima oitava legislatura. Eu consulto os senhores... 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PT - Pela ordem, Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - LÉO OLIVEIRA - PMDB - Pois não. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PT - Eu gostaria de indicar o nome do nobre 

deputado José Carlos Vaz de Lima. 

 

O SR. PRESIDENTE - LÉO OLIVEIRA - PMDB - Justamente, eu consulto os 

Srs. membros se há indicação de nomes para o cargo de presidente da Comissão. Com a 

palavra o deputado Carlão Pignatari. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PT - Eu indico o nome do nobre deputado José 

Carlos Vaz de Lima. 

 

O SR. PRESIDENTE - LÉO OLIVEIRA - PMDB - Coloco em votação o nome 

indicado. Os Srs. Deputados que estiverem em acordo permaneçam como se encontram. 

Aprovado. Declaro... 

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Pela ordem, Sr. Presidente. Só para 

complementar o deputado Vaz de Lima, porque lá atrás, bem lá atrás, no primeiro 

mandato do governador Covas, o deputado Vaz de Lima era o presidente da Comissão 

de Finanças. Eu tive a honra de ser indicado por ele para ser o relator do orçamento do 

estado por dois anos seguidos, então o deputado conduziu muito bem, sempre conduziu 
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muito bem, então estou usando esse momento para cumprimentá-lo, parabenizá-lo e 

desejar todo o sucesso do mundo que ele merece. 

 

O SR. - Presidente, da mesma forma, para cumprimentar o nosso sempre 

presidente Vaz de Lima e agora presidente da Comissão. Sucesso e conte conosco. 

Parabéns, deputado Vaz de Lima. 

 

O SR. PRESIDENTE - LÉO OLIVEIRA - PMDB - Mais alguém quer fazer 

uso da palavra? Então declaro eleito presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e 

Planejamento, o Sr. Deputado, nobre deputado Vaz de Lima, ao qual convido para 

assumir os trabalhos a partir de agora. 

 

* * * 

 

- Assume a Presidência o Sr. Vaz de Lima. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - VAZ DE LIMA - PSDB - Srs. Deputados, nobres 

colegas, queria agradecer muito a confiança que me foi depositada, mesmo pelos 

deputados que não tiveram a oportunidade de chegar, mas não tenho dúvida que o 

deputado Rillo, o deputado Barba fariam também o mesmo coro que todos fizeram.  

E dizer que tenho muita honra e muito orgulho de retornar à Presidência da 

Comissão de Finanças, já fui algumas vezes. Logo no meu primeiro mandato, lembrou 

bem o deputado Estevam Galvão, que foi no primeiro mandato do governador Mário 

Covas, era meu primeiro mandato, eu fui eleito para presidir a Comissão de Finanças. 

Tinha cabelo preto. Já que é para lembrar os velhos tempos. Como chama? 

 

O SR. - Tablete Santo Antônio. 

 

O SR. PRESIDENTE - VAZ DE LIMA - PSDB - Tablete Santo Antônio. Sinto 

que tenha que assumir essa posição em uma situação como essa, substituindo o nobre 

sempre deputado e companheiro Mauro Bragato, que presidiu tantas vezes a comissão e 

com muita galhardia, com muito pulso firme e com muita democracia. Sinto que tenha 
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acontecido isso. Estou repetindo aqui que o deputado João Caramez também disse 

quando teve que assumir o mandato em função aquilo que ocorreu com o deputado 

Bragato. Mas agradeço a confiança de todos e assumo aqui o compromisso de manter a 

mesma postura de companheirismo, de lealdade, de respeito, de democracia que nós 

vemos tendo aqui na comissão.  

Dizer que para mim, eu sou um homem do parlamento, não há nada mais 

importante do que a palavra, aquilo que se combina tem que se cumprir. Então só 

esperem de mim manter o máximo possível, os acordos e compromissos que fizemos 

para que a Casa possa caminhar da melhor maneira possível. A situação cumprindo o 

seu papel, a oposição cumprindo o seu papel, aqueles que vierem aqui falar como 

autoridades, convidados ou convocados, que também trabalharão nesta linha de respeito 

com o parlamento.  

Agradecer o deputado Léo que conduziu aqui esse momento e agradecer o meu 

partido, a confiança de terem me indicado para esta função que espero cumprir da 

melhor maneira possível. E agradecer desde logo o trabalho da assessoria ou das 

assessorias sem a qual nós não conseguiríamos tocar todo o nosso trabalho. Um período 

meio complicado porque vamos ter eleição e tudo, mas vamos fazer o melhor que tiver 

ao nosso alcance. Muito obrigado, um abraço a todos. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PT - Pela ordem, Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - VAZ DE LIMA - PSDB - Deputado Carlão Pignatari. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PT - Primeiro cumprimentá-lo e desejar muita 

boa sorte e dizer que na semana começam as audiências públicas no interior, no qual a 

Comissão de Finanças, a Presidência estarão presentes aí de Registro até Presidente 

Prudente, andar um pouco fazendo aí pelo estado. É uma coisa que o Presidente sempre 

está à disposição. Dizer, Presidente, eu estou... 

 

O SR. PRESIDENTE - VAZ DE LIMA - PSDB - A vantagem é que o 

Presidente é muito democrático, delega sem nenhum problema para todos, todos terão... 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PT - Presidente, eu vou pedir para a assessoria 

fazer uma questão de ordem porque eu ainda não me conformo com a história da eleição 
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das comissões o suplente não poder participar e nem votar. Então eu acho isso que ele... 

O suplente não pode ser candidato, mas ele poderia, tranquilamente, na ausência do 

titular, o suplente fazer parte da eleição. Então tem o entendimento da Casa, da 

assessoria que suplente não vota, não é votado e nem pode votar na Presidência, então 

eu estou fazendo uma questão de ordem, o senhor encaminhe à Presidência da Casa para 

que possamos fazer essa... 

 

O SR. PRESIDENTE - VAZ DE LIMA - PSDB - Se V. Exa. me permitir para 

ajudar na elucidação, talvez pudesse antes de formular a questão de ordem, pedir para a 

assessoria verificar o que ocorre em Brasília. Passei por lá um tempo, me parece que lá 

não há nenhuma distinção disso, até porque isso é diminuir o mandato. Quem vem, 

exerce o mandato, por exemplo, como suplente de alguém que foi afastado, por 

exemplo, para ser secretário de estado, em Brasília ele pode perfeitamente presidir 

qualquer comissão, agir. É claro, por analogia, se ele está exercendo o mandato, ele está 

exercendo o mandato na plenitude. Da mesma forma como alguém é suplente naquele 

momento e exerce um mandato, na minha opinião, também na plenitude. Quem sabe 

pudesse colocar na questão de ordem isso para facilitar o entendimento da Presidência. 

Mais alguém? Deputado Rillo. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. Para também 

parabenizá-lo aí pela eleição como presidente. Mas também é registrar que embora V. 

Exa. tenha toda a condição, história, estofo para presidir a comissão, não é uma eleição 

confortável, como não é confortável para o João Caramez - meu amigo da legislatura 

passada - tomar posse em uma situação que eu considero tão injusta.  

Aproveito para parabenizá-los pela posse do João, a posse de V. Exa., mas fazer 

um registro aqui da injustiça cometida, que eu considero, contra o nosso colega de 

Assembleia, de comissão, o deputado Mauro Bragato. Mas parabenizá-lo e tenho 

certeza que teremos um bom diálogo e uma convivência com a comissão. 

 

O SR. JOÃO CARAMEZ - PSDB - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - VAZ DE LIMA - PSDB - Pela ordem deputado João 

Caramez. 
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O SR. JOÃO CARAMEZ - PSDB - Quero cumprimentar todos os deputados, 

Vossa Excelência. Eu não iria me manifestar, mas dada a circunstância me sinto na 

obrigação e fazer aqui algumas obrigações. Primeiramente cumprimentá-lo, desejar boa 

sorte... 

 

O SR. PRESIDENTE - VAZ DE LIMA - PSDB - Obrigado. 

 

O SR. JOÃO CARAMEZ - PSDB - E dizer que V. Exa. pode contar com esse 

deputado. Realmente é uma situação constrangedora, deputado Rillo, é uma sensação 

estranha você ter que assumir um mandato de um deputado da envergadura, da grandeza 

como o Mauro Bragato. Foram nove mandatos, se não me falha a memória, são mais de 

38 anos convivendo nesta Casa, deputado atuante, um deputado altivo e sempre atento a 

sua região. Deputado de uma região pobre atendendo dezenas e dezenas de prefeitos. 

Talvez seja o deputado que mais prefeitos trazem aqui na Assembleia, ou no governo, 

ou nas próprias secretarias. E nós estamos falando de um deputado que teve aí seus 

quase 200 mil votos e que foram tirados de uma maneira bastante triste.  

Então para mim, deputado Vaz de Lima, presidente, demais companheiro, é uma 

situação constrangedora mesmo estar substituindo um deputado dessa envergadura. Mas 

estamos aqui para cumprir a lei, a constituição e volto a repetir, a minha reponsabilidade 

é dupla, não só fazer do meu mandato um mandato profícuo, mas sobretudo fazer com 

que realmente o Bragato seja sempre reconhecido pelo seu trabalho e suas realizações. 

Torço piamente para que ele possa pelo menos recuperar a sua elegibilidade, coisa que 

eu considerei uma pena muito alta. Mas, enfim, estamos aqui para atender o chamado.  

E quero me colocar à disposição de V. Exa., Presidente, principalmente nessas 

audiências, se precisar de nosso trabalho, nossa ajuda, nosso comportamento, estamos à 

disposição. Desejar boa sorte. 

 

O SR. PRESIDENTE - VAZ DE LIMA - PSDB - Obrigado, excelência, 

registrado. 

 

O SR. TEONILIO BARBA - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - VAZ DE LIMA - PSDB - Deputado Teonilio Barba; 
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O SR. TEONILIO BARBA - PT - Desejar boa sorte e desde já fazer uma 

cobrança de V. Exa. para que tente manter o equilíbrio que o nobre deputado Mauro 

Bragato mantinha nessa comissão. Ele tratava com todo o respeito a oposição e 

esperamos que da sua parte também seja isso. E desejar também ao João Caramez que 

eu não conhecia, embora que na sua situação indelicada, também desejar boa sorte, com 

certeza faremos grandes embates aqui. 

 

O SR. PRESIDENTE - VAZ DE LIMA - PSDB - Farei o possível para estar à 

altura do deputado Mauro Bragato. Nada mais havendo a tratar encerramos a reunião. 

Muito obrigado. 

 

* * * 


