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COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO 

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

6/5/2015  

 

 

O SR. PRESIDENTE ESTEVAM GALVÃO – DEM – Havendo número 

regimental, declaro aberta a reunião especial de eleição de presidente e vice-presidente 

da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento para o biênio, para o primeiro 

biênio da 18ª Legislatura. 

Consulto os senhores membros se há indicação de nomes para o cargo de 

Presidente da Comissão.  

O SR. DEPUTADO ORLANDO BOLÇONE – PSB – Questão de ordem, 

senhor presidente. Quero indicar para dar sequência ao próprio o trabalho excelente que 

ele vem desenvolvendo nessa Comissão o companheiro, nosso deputado, experiente, 

profundo conhecedor do tema, Mauro Bragato como presidente da nossa Comissão.  

O SR. PRESIDENTE ESTEVAM GALVÃO – DEM – Havendo a indicação 

do nosso grande ilustre, amigo, Deputado Bolçone, ao Deputado Bragato, coloco em 

votação o nome do indicado. É... Tem mais algum nome? Alguém mais quer indicar, 

não?  

Não havendo mais nenhum nome, eu coloco em votação, então, o nome do 

Deputado Bragato para a presidência dessa Comissão. Nenhum deputado fazendo uso 

da palavra, está aprovado a partir deste instante o Deputado Bragato. É...  

O SR. – Pela ordem, senhor presidente.  

O SR. PRESIDENTE ESTEVAM GALVÃO – DEM – Está eleito o 

presidente dessa Comissão. Tem a palavra o deputado... 

O SR. – Também deixar  registrado o meu voto ao Deputado Mauro Bragato. 
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O SR. PRESIDENTE ESTEVAM GALVÃO – DEM – Está registrado. 

Convido agora para assumir os trabalhos o deputado Mauro Bragato.  

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Senhores deputados, 

uma boa-tarde a todos! Vamos, então, agora consultar os senhores membros sobre a 

indicação do cargo de vice-presidente da nossa Comissão.  

O SR. CARLÃO PIGNATARI – PSDB – Pela ordem, senhor presidente.  

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Pela ordem, Deputado 

Carlão Pignatari, com a palavra.  

O SR. CARLÃO PIGNATARI – PSDB – Eu queria, primeiro, cumprimentar 

pela sua eleição e sabendo da sua tranquilidade, serenidade que tocou essa condução, 

nos últimos anos, cumprimentá-lo pela eleição. E fazer a indicação do Deputado Léo 

para vice-presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento do Estado de 

São Paulo. 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Ok. Há alguém mais 

interessado? Deputado, com a palavra. 

O SR. TEONILIO BARBA – PT –  Presidente, só um minutinho, por favor. Eu 

estou consultando... Tem uma coisa... Só isso.  

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Ok. 

O SR. TEONILIO BARBA – PT – Tem acordo... Inaudível. Tá bom. Falou. 

Tchau. Tchau. Falou. Tchau. Tchau.  

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Deputado... 

O SR. TEONILIO BARBA – PT – Senhor presidente, desculpe é que eu estava 

consultando a liderança se tinha algum acordo em relação à composição da presidência, 

tranquilo, reconhecemos a sua liderança e estava consultando se havia algum acordo em 

relação ao nome do nobre Deputado Léo Oliveira.  

Então, nós entendemos que não tem acordo, entendeu? Então, nós estamos 

colocando o nosso nome para disputa da vice-presidência da Comissão de Finanças. 



3 
 

  
 

Não é nenhum demérito ao companheiro, nobre Deputado Léo Oliveira, que eu respeito 

muito, mas é uma atitude nossa da Bancada do Partido dos Trabalhadores, Ok? 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Ok. 

O SR. TEONILIO BARBA – PT – Companheiro João Paulo Rillo, eu o vi por 

aqui, estava aqui. É... Então... então, nós estamos colocando o nome do Deputado Barba 

para a vice-presidência. Ok? 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Então, em função da 

apresentação do vosso nome, nós vamos colocar em votação nominal. Deputado 

Estevam em que vota? 

O SR. ESTEVAM GALVÃO – DEM – Eu voto com o indicado Deputado Léo 

Oliveira. 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Deputado Carlos 

Pignatari? 

O SR. CARLÃO PIGNATARI – PSDB – Léo Oliveira. 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Deputado Orlando 

Bolçone? 

O SR. ORLANDO BOLÇONE – Deputado, com respeito ao Deputado 

Teonilio Barba, nosso compromisso com deputado é o Oliveira.  

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Deputado Léo?  

O SR. LÉO OLIVEIRA – PMDB – Deputado Léo.  

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Deputado Giriboni? 

O SR. EDSON GIRIBONI – PV – Cumprimentar o companheiro Barba, mas a 

orientação do nosso partido é que já havia um acordo com relação ao Deputado Léo 

Oliveira. Então, Léo Oliveira.  

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Deputado Barba? 
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O SR. TEONILIO BARBA – PT – Com respeito à bancada, eu respeito muito 

essa organicidade na política, eu defendo essa tese sempre. Então, mas eu voto no meu 

nome. Ok?  

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Ok. Essa presidência 

vota no Deputado Léo Oliveira em função do acordo, já existente. Então, está eleito por 

seis votos a um o Deputado Léo Oliveira, como vice-presidente dessa Comissão. 

(Palmas.) 

O SR. ESTEVAM GALVÃO – DEM – Pela ordem, senhor presidente.  

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Deputado Estevam 

Galvão, com a palavra. Não. Tudo bem.  

O SR. ESTEVAM GALVÃO – DEM – Podem aplaudir, eu também já aplaudi. 

Quero cumprimentá-lo, Deputado Mauro Bragato, pela eleição, presidente dessa 

Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento. Vossa Excelência, que já vem 

conduzindo os trabalhos nessa Comissão. Como disse o Deputado Bolçone, com muito 

equilíbrio, serenidade e competência. Só quero desejar sucesso e que V. Exa. continue 

na sua mesma linha, linha de um homem sério, honesto, leal e muito amigo. Parabéns 

pela eleição! 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Obrigado.  

O SR. ESTEVAM GALVÃO – DEM – Cumprimentar também o Deputado 

Léo Oliveira, que foi também eleito. Eu conheço o Léo Oliveira de pouco tempo, né, 

Léo? Mas tenho convicção de que é um grande companheiro, grande amigo e fará 

também uma boa figura como vice-presidente dessa Comissão.  

Deputado Barba, Deputado Barba tenho acompanhado também a sua atuação 

como deputado. Um deputado muito presente, muito competente, tem usado com muita 

constância a tribuna dessa Casa. Eu também não tinha assim um relacionamento de 

amizade com V. Exa., mas já o respeito como excelente parlamentar.  

Vossa Excelência, conhece o funcionamento da Casa e tem convicção, 

consciência de que houve um acordo, nós respeitamos acordo, mas devo dizer que em 

sendo e se fosse V. Exa. vice-presidente também faria nessa Casa um bom trabalho, mas 
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tenho certeza de que outras oportunidades haverão e quem sabe, na frente, estaremos 

juntos. Parabéns a todos! 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Obrigado.  

O SR. TEONILIO BARBA – PT – Pela ordem, senhor presidente.  

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Pela ordem, nobre 

Deputado Barba.  

O SR. TEONILIO BARBA – PT – Primeiro parabenizar a presidência pela 

acolhida que você está recebendo nesse grupo aqui, já tínhamos conversado na bancada 

e sabendo do seu equilíbrio, de como tratar as relações partidárias... Então, quero 

parabenizar por isso e pela eleição. Parabenizar também o Deputado Léo Oliveira. 

Deixar claro que não era nenhuma questão pessoal. Você tem todas as condições, com 

certeza, senão não seria indicado pelo conjunto da bancada, de acordo. Então, 

parabenizá-lo. E ao Deputado Estevam, agradecer as palavras, que vocês vão ter em 

mim aqui sempre, com todo o respeito, um deputado combativo e convicto das minhas 

das ideias que eu defendo, que não é nenhum absurdo, não é.  

Assim como Deputado Estevam relatou, eu tenho procurado ter muito equilíbrio 

nas disputas que eu tenho feito na tribuna em relação aos temas, seja do governo 

estadual, seja do governo nacional . Eu não tenho problema com isso e vocês terão em 

mim sempre um companheiro que vai respeitar muito vocês, sem abrir mão das minhas 

ideias, das minhas convicções políticas. 

Cumprimentar o Deputado Paulo e o Deputado Coronel Camilo, que acabou de 

chegar. É... Eu esqueci só o nome do nobre companheiro aqui... O Léo... Não. O 

Giriboni. Cumprimentar o Giriboni e agradecer a todos pelo respeito, pela convivência. 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – É...  

O SR. CORONEL CAMILO – PSD – Pela ordem,  senhor presidente. 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Deputado Camilo, 

com a palavra.  

O SR. CORONEL CAMILO – PSD – Bom, primeiramente, boa tarde a todos 

os nossos deputados. E parabéns, viu, presidente! Parabéns aí por ter assumido a 
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presidência. Conte conosco aí. Da mesma forma, Léo, muito obrigado pela experiência 

que estão trazendo aí, principalmente, pelo o que a gente vai desenvolver nessa 

Comissão. Podem contar comigo aí. E o Barba. Viu Barba, eu também, nobre deputado, 

tenho certeza, que vai colaborar sempre com a gente, né, sempre agregando, né. É bom 

sempre ter a disputa, mas o importante é que após isso nós nos tornemos todos um time 

só e vamos trabalhar aí de uma forma propositiva para que a gente possa aí fazer a 

diferença na Assembleia em benefício do povo de São Paulo. Muito obrigado. Boa tarde 

a todos. 

O SR. PAULO CORREA JR – PEN – Pela ordem, senhor presidente. 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Deputado Paulo 

Correa Jr, com a palavra.    

O SR. PAULO CORREA JR – PEN – Eu gostaria de parabenizá-lo, 

primeiramente, pela eleição sua. Tanto sua como a do Deputado Léo. Cumprimentar 

nossos demais companheiros aqui de comissão. É uma experiência ímpar, para nós que 

estamos aqui no primeiro mandato, mas quero deixar aos companheiros de comissão, 

aos deputados, que V. Exas. podem contar também com o empenho desse deputado, 

com a determinação e com a presteza porque eu acho que tudo o que você faz com 

dedicação sai melhor. É isso que nós pretendemos fazer no trabalho que vamos exercer 

aqui em conjunto nessa Comissão. Nós que... eu que venho da Baixada Santista, sou da 

cidade de Santos, sou da praia, nos fins de semana a gente tem a brisa do mar para 

acalmar um pouco os ânimos e estudar mais um pouco sobre as questões do orçamento 

e do que vamos debater aqui. 

 Portanto, os demais companheiros estão convidados também pra, quem sabe, 

quando tivermos aqui algumas questões que vamos ter que estudar e analisar, com 

bastante tranquilidade, tem a praia da nossa Baixada pra gente compartilhar. Obrigado, 

presidente.  

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Isso é muito bom. 

Deputado Orlando Bolçone.  

O SR. ORLANDO BOLÇONE – PSB – Quero saudar, cumprimentar V. Exa. 

Ininteligível antes é uma das pessoas mais preparadas na questão orçamentária do 

estado de São Paulo e do Brasil, como também enfatizou o nosso decano Deputado e 
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estimado amigo Estevam Galvão. Cumprimentar o Deputado Léo Oliveira. Hoje de 

manhã, tivemos uma conversa a respeito de temas do nosso interior, das regiões de 

Ribeirão, São José do Rio Preto, de Prudente, de grandes desafios que temos. O amigo e 

estimado amigo Edson Giriboni. Deputado Barba, como já enfatizou o Coronel Camilo, 

como já enfatizou o Deputado Paulo, você já ganhou nesse período de tempo respeito de 

todos nós e a certeza de que vamos fazer um grande trabalho, novamente. Lembrando 

que não só o dia a dia,  senhor presidente. Eu vou lembrar, lembrar também o Deputado 

Estevam, de um dos fatos que nós, nessa Comissão, iniciamos, que foi a questão da 

discussão da dívida fiscal dos estados e munícipios, do ônus que representava a 

utilização de GP sobre, em especial, a cidade de São Paulo, sobre diversos munícipios, 

perto de uma centena no Brasil, e de discussões que fizemos aqui, trazendo grandes 

especialistas, inclusive Nelson Barbosa, hoje Ministro do Planejamento, Nelson 

Machado, ex-secretário adjunto da Fazenda, do Ministério da Fazenda. E dessas 

discussões, enviamos nossas contribuições e temos certeza de que essa decisão, e 

aprovação depois pelo Congresso, teve, pelo menos parte, mas parte representativa 

dessa Assembleia e dessa Comissão que foi conduzida já, à época, por V. Exa., e 

tínhamos o companheiro Deputado Estevam. Então, parabéns a todos! E a certeza e 

confiança que vamos realizar mais uma vez o trabalho brilhante sob vossa liderança e 

do Deputado Léo. Muito obrigado. 

O SR. LÉO OLIVEIRA – PMDB – Pela ordem, senhor presidente. 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Deputado Léo, com a 

palavra.  

O SR. LÉO OLIVEIRA – PMDB – Senhor presidente, primeiramente, 

parabenizá-lo e acredito que V. Exa. é uma pessoa extremamente preparada para ocupar 

e presidir essa Comissão temática, devido aos longos anos de experiência parlamentar e, 

certamente, vamos aprender muito sob vossa presidência. E agradeço também aos 

nobres pares, deputados, pela indicação e dizer que estaremos nos esforçando da melhor 

maneira possível para poder fazer jus a essa Comissão. Comissão essa, não 

desmerecendo as demais, mas é uma das que mais trabalha. É uma Comissão, se eu 

estiver enganado, o senhor me corrija, presidente, mas ela – inclusive – ela se 

movimenta, ela sai dessa Casa e visita todo o estado de São Paulo, não é?  
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Então, nós teremos aí, nos próximos dois anos, muito trabalho a ser feito e eu 

tenho certeza que, com a experiência de cada um vocês, com a dedicação, que 

certamente estaremos imprimindo nessa Comissão, haveremos de ter muito sucesso.  

Coloco-me à disposição de todos. Farei o melhor possível. Muito obrigado mais 

uma vez pela indicação. Obrigado. 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Obrigado, Deputado 

Léo, nosso vice-presidente. Mas antes de encerrar e antes de agradecer o apoio de todos, 

gostaríamos de fazer uma consulta se a terça-feira, como é costumeiramente a 

realização da nossa reunião, seria o dia ideal pra todos, às 14h30. 

O SR. – Pela ordem, senhor presidente. Lógico, a maioria permanecendo, sem 

problema, mas às terças, normalmente, nós temos o Colégio de Líderes. 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Colégio de Líderes... 

O SR. – E aí eu sou... Se pudesse atender, no meu caso, específico, seria 

interessante.  

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Deputado Paulo 

também... 

O SR. PAULO CORREA JR – PEN – Pela ordem. Do mesmo jeito, senhor 

presidente. Temos o Colégio de Líderes, participo também do Colégio... 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – É... Nós temos o 

Estevam... 

O SR. PAULO CORREA JR – PEN –  Também do Colégio... 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Mais... Deputado 

Barba? 

O SR. TEONILIO BARBA – PT – É... Eu também tenho participado do 

Colégio. Então, seria melhor se fosse às quartas-feiras. 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Quartas-feiras? 

O SR. TEONILIO BARBA – PT – Quartas-feiras.  (Ininteligível.)  
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O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Então, se houver 

consenso, começamos a realizar as reuniões às quartas-feiras, às 14h30. Ok. Nós temos, 

logo mais, de convidar o secretário da Fazenda, secretário do Planejamento, o Renato 

Villela, Marcos Monteiro (respectivamente). Logo mais na Assembleia, o PPA (Plano 

Plurianual), a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias).  

Então, num prazo curto, nós estamos em praticamente em maio, maio/junho. 

Né? Dois meses. Nós temos que... Nós vamos ter que nos desdobrar bastante. Certo? 

Isso é importante dizer.  

Então, queria para finalizar, agradecer o apoio, a solidariedade. Parabenizar o 

Barba pela coragem, pelo espírito partidário. O Léo, o Léo eu conheço já algum tempo, 

nós somos vizinhos de sala, aqui na Assembleia Legislativa. Não vou dizer o ano, né, 

Léo. (Risos.) Mas nós fomos vizinhos, então, eu o conheço bastante bem e é uma 

Comissão, o Deputado Giriboni pode reforçar, o Deputado Bolçone, é uma Comissão, 

Deputado Camilo, que trabalha bastante, que é unida. E nós temos aí umas tarefas 

difíceis para serem superadas, né!? Nós temos que ver a questão do orçamento, como é 

que a gente melhora a nossa opinião no orçamento do estado, que há sempre uma 

dificuldade do parlamento, digamos assim, de opinar, mas eu acredito que com uma 

unidade e ação a gente vai avançar e, aos poucos, ir quebrando essa resistência 

burocrática que existe aqui. Não só aqui na Assembleia Legislativa, mas na Câmara, no 

Congresso, né!? 

 Então, queria agradecer a confiança e dizer que, Léo, também se prepare porque 

tarefas também sobrarão para V. Exa., Ok? (Risos.) Deputado Barba... 

O SR. TEONILIO BARBA – PT – Pela ordem, senhor presidente. Só assim 

pra vocês já deixarem disponibilizado pra nós o trabalho da LDO, do PPA, tudo o que a 

gente precisar... 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Assim que... quando 

chegar, imediatamente vai chegar, vai chegar aos gabinetes dos deputados componentes. 

O senhor terá todo acesso à informação, até porque a assessoria do PT é bastante 

competente aqui na Casa, né, Edu. Tô fazendo... Verdade, não é!? É verdade... 

Então, nada mais havendo a tratar, está encerrada a reunião. (Palmas.)  
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*      *      * 


