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COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO 

05.09.2017 

 

O SR. ROBERTO ENGLER - PSDB - Presente o presidente da comissão, 

deputado Wellington Moura, gostaria de perguntar a ele se vai presidir a reunião. Estamos 

informalmente conversando. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Primeiramente cumprimento os Srs. 

Deputados, as Sras. Deputadas e todos os presentes. Esta Comissão, hoje, não pode ter 

continuidade, devido a mim, como presidente que estou, substituindo o interino - posso 

dizer assim - estar realizando os trabalhos, e não estou agora atuando, fazendo o trabalho 

como presidente, devido a uma composição, desculpem-me a expressão da palavra, que o 

PSDB está fazendo contra mim - acho que é isso. E para mim não importa, porque acho que 

quem não deve, não teme. Não me preocupo com respeito a isso.  

Só que penso o seguinte: apresentei, antes de nós darmos início a esta Presidência, o 

cancelamento do chamamento desta Presidência, e acho que não estamos mais, então, nos 

termos regimentais. Se a secretária, hoje ocupada pelo deputado Roberto Engler, mostrar no 

Regimento onde se comprova que podemos dar continuidade, podemos dar continuidade. 

Agora, se não mostrar nos termos regimentais, sendo que eu apresentei assinatura 

cancelando antes de ela começar, como está no Art. 37, § Único: “O Presidente de 

Comissão será, nos seus impedimentos e ausências, substituído pelo Vice-Presidente; e, nos 

impedimentos e ausências simultâneas de ambos, dirigirá os trabalhos o membro mais idoso 

da Comissão.” 

Bem, eu não estou ausente, então eu estou presente, e poderia estar ali presente. 

Estou com a palavra e eu gostaria de ter o uso dela. 

Então, se estou como vice-presidente ... 

 

O SR. ROBERTO ENGLER - PSDB - É uma conversa informal porque a reunião 

não foi aberta ainda... 
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O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Então, estamos tendo uma conversa 

informal, o senhor me deu a palavra. Eu gostaria... 

 

O SR. ROBERTO ENGLER - PSDB - ... Foi feita uma pergunta se o senhor vai 

dirigir os trabalhos, apenas isso. Porque V. Exa. é o presidente interino.  

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Eu gostaria então, precisaria, 

primeiramente, ter dado quorum. E antes disso, a assinatura que eu fiz, que valeria na 

comissão, que apresentei antes, deveria valer. Pelo jeito não está valendo, e vou levar isso 

adiante apresentando uma Questão de Ordem ao presidente e vou levar aos órgãos 

necessários, porque não vai valer essa votação que vai acontecer aqui hoje.  

 

O SR. ROBERTO ENGLER - PSDB - Perfeito, perfeito. Perfeito.  

 

O SR. - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. ROBERTO ENGLER - PSDB - Ainda não abrimos a reunião. Tendo em 

vista que o presidente Wellington Moura - interino - não vai assumir o comando desta 

reunião, e eu, sendo indicado como o deputado mais velho, o faço neste instante.  

 

* * * 

 

- Assume a Presidência e abre a reunião o Sr. Roberto Engler. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO ENGLER - PSDB - Então, havendo número 

regimental, declaramos aberta essa reunião especial de eleição de presidente da Comissão 
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de Finanças, Orçamento e Planejamento para o período remanescente do segundo biênio da 

18ª Legislatura.  

Antes de concedermos as palavras aos deputados eu queria dizer que, no Diário 

Oficial do dia de hoje, no Ato nº 86 de 2017, o presidente da Assembleia Legislativa do 

Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições regimentais, e observada a indicação da 

liderança da bancada do Partido da Social Democracia brasileira - PSDB, nomeia o 

deputado Carlão Pignatari como membro efetivo da Comissão de Finanças, Orçamento e 

Planejamento, em vaga antes ocupada pelo deputado Vaz de Lima. Assinado, deputado 

Cauê Macris. 

Portanto, o deputado Carlão Pignatari é membro efetivo desta comissão.  

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Primeiro eu queria agradecer a confiança 

do meu líder, o deputado Roberto Massafera. O deputado Wellington Moura fez uma 

colocação que não acho justa, que o PSDB quer fazer uma manobra. Todos os acordos 

feitos na eleição do presidente Cauê foram cumpridos pelo PSDB. Como eu acho que tem 

que ser cumpridos na Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento que, tendo a 

infelicidade do falecimento do nosso amigo e companheiro, Celso Giglio, abriu-se, então, a 

vaga, para a qual alguém já deveria ter sido eleito imediatamente. Não foi, houve uma 

complacência.  

Em uma Questão de Ordem, foi respondido que em quatro dias haveria a reunião, 

então, agora, queremos apenas cumprir todos os acordos que o PSDB cumpriu na eleição do 

presidente Cauê, que é a Comissão de Finanças, nada mais, nada menos, do que, por direito, 

ser do PSDB. 

Vejo isso e entendo também que quem convocou esta reunião de hoje foi o 

presidente da Casa, e ele sim tem autoridade para cancelá-la no momento que achar 

oportuno. Então, gostaria de pedir ao deputado Wellington Moura, um deputado que 

respeitamos, pelo qual todos temos um apreço enorme, que não deveríamos fazer disso uma 

tromba d’água. Que apenas cumpramos o Regimento, façamos a eleição do novo presidente 

para continuarmos tocando a Comissão de Finanças, como deve ser feito. É uma comissão 

de extrema importância para a Assembleia Legislativa de São Paulo. 
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Agradeço, também, ao meu líder pela confiança de me colocar na Comissão de 

Finanças. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Para uma questão de ordem, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO ENGLER - PSDB - Antes de conceder a 

palavra, acho que já estou perseguindo o deputado Marco Vinholi, gostaria de informar aos 

membros da comissão que o deputado Wellington Moura protocolou, às 9 horas e 28 

minutos de hoje, um requerimento informando, por conta da audiência pública que ocorre 

na cidade de Itapetininga: “Requeiro o cancelamento da presente reunião extraordinária da 

Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento e a remarco para outro dia, 22 de 

setembro de 2017”. Isso às 9 horas e 28 minutos.  

Como ele mesmo já manifestou o interesse de apresentar uma Questão de Ordem ao 

presidente da Casa, o que ele tem total direito de fazer, eu gostaria de perguntar aos 

deputados membros da comissão se alguém foi comunicado do cancelamento desta reunião. 

 

O SR. EDSON GIRIBONI - PV - Pela ordem, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO ENGLER - PSDB - Pela ordem, deputado. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Eu só gostaria de saber se a Questão de 

Ordem está acima de pedir pela ordem, porque eu pedi uma questão de ordem depois da 

fala do deputado Carlão Pignatari. 

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO ENGLER - PSDB - Estou concedendo aqui 

primeiro, já chega a sua vez, deputado. 

Primeiro o deputado Marco Vinholi, por favor. 
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O SR. MARCO VINHOLI - PSDB - Eu gostaria apenas de cumprimentar os meus 

colegas. Apesar de ser o mais jovem aqui eu também gostaria de ter o direito de usar a 

palavra em algumas oportunidades se assim me permitirem. 

Gostaria de cumprimentar V. Exas. e dizer do trabalho que o Wellington fez nesta 

comissão até agora, que é muito importante para o nosso estado. Eu iria muito nesse 

sentido, deputado Engler. 

Primeiramente, acho que o Carlão colocou muito bem, esta comissão foi convocada 

pelo presidente da Casa, então deu os quatro dias. E ninguém foi comunicado, eu pelo 

menos não fui comunicado de cancelamento nenhum. Então, conforme fui convocado, 

estou aqui e registro que não recebi qualquer comunicado de cancelamento desta reunião. 

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO ENGLER - PSDB - Perfeito. Deputado 

Edson Giriboni. 

 

O SR. EDSON GIRIBONI - PV - Com relação à audiência pública da Comissão de 

Finanças na cidade de Itapetininga, quero dizer que eu deveria estar presidindo essa 

comissão. Fui convocado para estar hoje aqui para eleição. Não tive conhecimento de 

qualquer cancelamento. Deixei a audiência pública. Tive que correr atrás de outro deputado, 

ontem à noite, para que a audiência acontecesse. Ela irá acontecer a partir das 10 horas. 

Cheguei de madrugada para esta convocação. Portanto, gostaria de fazer um apelo 

ao deputado Wellington Moura. Em respeito a todos os deputados que estão presentes, que 

possamos fazer e cumprir o que foi convocado. A audiência pública em Itapetininga será 

realizada e, portanto, não inviabiliza esta convocação, porque consegui achar um deputado, 

o Doutor Ulysses. Ontem, às 22 horas, falei com ele. Ele alterou toda a sua vida, e eu alterei 

a minha. Ele deslocou-se até Itapetininga para poder presidir a audiência, viabilizando-a.  

Deputado Wellington Moura, a audiência em Itapetininga será realizada. Portanto, 

faço um apelo para que V. Exa. retire, e possamos caminhar normalmente dentro das regras 

pré-estabelecidas, em respeito aos deputados aqui presentes. 
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O SR. PRESIDENTE - ROBERTO ENGLER - PSDB - Muito bem. Mais algum 

deputado quer se manifestar sobre o requerimento do deputado Wellington Moura? 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Sr. Presidente, pela ordem. Eu não 

posso falar sobre o meu próprio requerimento? 

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO ENGLER - PSDB - Claro que pode. Tem a 

palavra o nobre deputado Wellington Moura. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Eu pensei que, como deputado, também 

não poderia falar. Obrigado, deputado, pela consideração. Pensei que não podia mais...  

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO ENGLER - PSDB - Em nenhum momento V. 

Exa. teve cerceada a palavra. Deve aguardar o momento oportuno.  

Tem a palavra o nobre deputado Wellington Moura. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Perfeito. Sr. Presidente, eu gostaria que 

fosse apresentado para mim o requerimento do deputado Cauê Macris, se foi ele quem 

convocou esta comissão. Se me apresentarem esse requerimento, que mostra que foi ele 

quem convocou... 

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO ENGLER - PSDB - Houve um engano. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Houve um equívoco.  

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Eu estou com a palavra, Sr. Presidente. 

Acho que eu tenho que ser respeitado pelo deputado Carlão Pignatari. 
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O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Eu já retirei essa palavra. É que V. Exa. 

só quer fazer problema, deputado Wellington Moura. Chega! Eu já retirei essa fala minha. 

Pronto, acabou a sua Questão de Ordem. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Por que V. Exa. está nervoso, deputado 

Carlão Pignatari?  

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Eu não estou, não. Vossa Excelência é 

quem está nervoso. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Por que V. Exa. está cortando a minha 

voz, se eu estou com a palavra? 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Porque eu já disse que retirei. 

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO ENGLER - PSDB - Deputado, V. Exa. quer 

terminar, por favor?  

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Se os deputados e V. Exa. permitirem, 

eu termino. Sr. Presidente, a assessora do deputado Edson Giriboni ligou para o meu 

gabinete às 15 horas, aproximadamente. Ela pediu que eu pudesse cancelar. Gostaria até 

que o deputado pudesse confirmar ou desmentisse isso para mim. 

 A sua assessora ligou para o meu gabinete, pedindo que eu viesse cancelar a 

comissão, porque ele não estaria presente na própria eleição e nós não poderíamos, então, 

dar continuidade. Foi o que fiz. Chegando hoje ao meu gabinete, logo pela manhã, pedi para 

cancelar. Só que não pediram formalmente. Houve uma articulação e, infelizmente, nem o 

secretariado da comissão... Tiveram que resolver por um papel ofício. Eu fiz um papel 

ofício e foi por isso que chegou ao conhecimento de Vossas Excelências... 

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO ENGLER - PSDB - Feito o registro... 
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O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Só para concluir, Sr. Presidente, por 

gentileza... Eu marquei o horário, por gentileza, dois minutos... 

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO ENGLER - PSDB - Nós queremos atingir o 

objetivo da reunião.  

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Como não tivemos... A própria 

secretária avisou... Por isso pedi para cancelar. Eu, como presidente em exercício, posso 

cancelar e isso não está sendo cumprido pelo Regimento da Casa. Os deputados não estão 

cumprindo o Regimento da Casa e vou levar isso adiante.  

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO ENGLER - PSDB - Está feito o registro. 

 

O SR. EDSON GIRIBONI - PV - Só para explicar, deputado Engler, para ficar 

claro: ontem, quando recebi a convocação para estar presente hoje à reunião - e coincidia 

com a audiência pública -, eu estava viajando e pedi ao meu gabinete que acionasse o 

gabinete do deputado sobre a possibilidade de adiar a audiência pública de Itapetininga. 

Não tive retorno até a noite. Portanto, para mim, a audiência pública de Itapetininga 

continuava sendo convocada, como está sendo realizada.  

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO ENGLER - PSDB - Muito bem. 

Consultamos neste instante os senhores membros efetivos presentes, se há indicação de 

nomes para o cargo de presidente desta comissão.  

 

O SR. MARCO VINHOLI - PSDB - Sr. Presidente, indico o deputado Roberto 

Engler para presidente desta comissão. 

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO ENGLER - PSDB - Agradeço a indicação. 

Mais alguma indicação? 
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O SR. ORLANDO BOLÇONE - PSB - Acompanho a indicação, Sr. Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO ENGLER - PSDB - Há mais algum nome 

que algum deputado deseje indicar para disputar o cargo de presidente da Comissão de 

Finanças? 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Sr. Presidente, eu gostaria de me indicar 

para disputar.  

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO ENGLER - PSDB - Muito bem. O deputado 

Wellington Moura indica a si próprio. Mais algum deputado deseja indicar algum nome 

para a disputa? 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Sr. Presidente, em rápidas palavras: só 

estou indicando meu nome devido a um cumprimento de palavra que acredito que iria 

acontecer durante esta comissão. Eu gostaria de deixar isso registrado entre todos os pares. 

Não vou citar nomes, pois cada um sabe de suas responsabilidades, mas deixo minha 

expressão do não cumprimento de palavra de um deputado que eu estimava e reconhecia 

muito nesta Casa. Devido a isso, estou colocando-me para poder lutar, por mais que eu não 

tenha nenhum voto. Mesmo que eu só tenha o meu voto, nós iremos fazer isso.  

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Sr. Presidente, quero cumprimentar 

todos os deputados presentes. Os nossos membros estão vindo para cá também, eu vim para 

acompanhar, mas acabei chegando um pouco atrasado e estou me inteirando sobre o que 

ocorreu. A informação é que teria sido cancelada pelo presidente deputado Wellington 

Moura num momento que não tinha quorum. 

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO ENGLER - PSDB - Não é bem verdade. 

Vossa Excelência chegou atrasado... 
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O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Tudo bem. Não sou membro, mas 

sou líder de bancada e tenho direito à palavra. 

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO ENGLER - PSDB - Pode usar a palavra, mas 

não é verdade o que V. Exa. está dizendo. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT -  Tenho informação de que o 

presidente cancelou esta reunião - e aqui está informando o presidente - antes de começar às 

nove e vinte e oito. 

Nós vamos analisar o Regimento para ver se esse ato é legal ou não. Acho que a 

Comissão de Finanças - não vou entrar no mérito agora da votação especificamente - tem 

uma importância imensa para a Assembleia e não poderia haver qualquer tipo de vício no 

seu processo eleitoral. Nós iremos analisar isso para ver se tem alguma mácula por quê? A 

comissão só será presidida pelo mais idoso na ausência do presidente e do vice-presidente. 

O deputado Wellington Moura era o vice, o presidente em exercício está presente. Então 

entendemos de pronto que não tem condições de qualquer outro deputado presidir estando 

ele presente. Esta questão, a princípio, vamos contestar. 

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO ENGLER - PSDB - Esta questão já foi 

debatida.  

Solicito que o deputado Orlando Bolçone assuma a Presidência da comissão neste 

instante porque meu nome foi citado como eventual candidato à Presidência da comissão. 

 

* * * 

 

- Assume a Presidência o Sr. Orlando Bolçone. 

 

* * * 
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O SR. PRESIDENTE - ORLANDO BOLÇONE - PSB - Quero colocar em 

votação o nome do deputado Roberto Engler e do estimado vice-presidente Wellington 

Moura. A votação deve ser nominal. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Gostaria de saber se vai haver 

discussão. 

 

O SR. ROBERTO ENGLER - PSDB - Não há discussão. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO BOLÇONE - PSB - Vossa Excelência já fez 

a apresentação. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Mas V. Exa. não colocou em discussão. 

Primeiramente acho que temos de entrar na discussão para depois passar à votação. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO BOLÇONE - PSB - Vossa Excelência tem 

três minutos para se apresentar. Vossa Excelência já está inscrito e pode usar da palavra. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. 

Deputados, é um prazer muito grande fazer parte desta comissão e também uma tristeza ver 

o que acontece hoje, aqui, nesta comissão também. Porque vemos que hoje as regras do 

Regimento estão sendo rasgadas. Acho que este Regimento não está servindo para 

absolutamente nada nas comissões.  

Primeiro, vemos projetos que passam por Congresso de Comissões sem passar pelas 

comissões, sem serem discutidos, sem serem feitas audiências públicas. É um atropelo que 

vemos e que, infelizmente, não deveria estar acontecendo nesta Casa. Primeiramente, 

porque nós deputados, se fazemos parte das comissões é para que possamos nos utilizar 

delas, para que possamos fazer uso delas em favor de cada projeto, seja a favor, seja contra.  

O que está acontecendo hoje, aqui, para mim é um descaso. Não é com um partido 

ou com outro. É um descaso com o Regimento e por isso, Srs. Deputados, eu não posso 
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ficar, me desculpem, de braços cruzados diante do que está acontecendo, diante de qualquer 

eleição. 

Deputado Alencar, por isso eu me coloquei para realmente falar neste momento e 

também me colocar à disputa, por mais que eu não tenho um voto, por mais que eu só tenho 

o meu voto.  

Eu, graças a Deus, sempre me valorizei e me respeitei, e não dependo de nada, mas 

eu acho que a condição que hoje está sendo colocada aqui, fugindo do Regimento... Se o 

presidente que agora está presidindo, que é o deputado Orlando Bolçone, ou algum 

deputado aqui me mostrar no Regimento, onde que eu estou fugindo dele em fazer tudo 

isso, tudo bem. O que eu quero que comprove também no Regimento é o porquê desta 

comissão estar acontecendo, o porquê desta comissão estar sendo presidida, porque não 

deveria estar acontecendo.  

Apresentamos um cancelamento desta comissão minutos antes dela acontecer, 

devido até a um pedido do próprio deputado que está aqui, Edson Giriboni, feito para mim 

ontem à tarde, segundo a sua assessoria. Devido a isso, chegamos hoje pela manhã e 

cancelamos a comissão, para que pudéssemos ter quórum e debater, discutir.  

Acho que nós, deputados, estamos aqui para isso. Nenhum deputado tem o mesmo 

pensamento, cada um tem as suas divergências, mas o que não pode acontecer é o que está 

acontecendo aqui. Não está sendo cumprido o Regimento Interno da Casa. Se algum dos 

deputados que fazem parte desta comissão me mostrar no Regimento onde pode ser dar 

continuidade a esta comissão, daremos continuidade, mas da forma que está não tem como 

dar continuidade, Sr. Presidente.  

Até mesmo o que está acontecendo aqui, infelizmente, terá que ser anulado e nós 

tomaremos as providências cabíveis. Seria até importante eu falar isso diante do deputado 

líder do Governo, deputado Barros Munhoz, que tomaremos as providências, porque isso 

não pode estar acontecendo nesta Casa. Assim como nós temos grande respeito por V. Exa., 

pelo presidente desta Casa, Cauê Macris, tudo o que está acontecendo aqui, hoje, realmente, 

vamos colocar à baila... 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO BOLÇONE - PSB - Para concluir. 
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O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Vou concluir, deputado Orlando 

Bolçone. Obrigado. Tenho muito respeito por Vossa Excelência. 

Não devemos dar continuidade, devido ao que está, hoje, escrito no Art. 37, 

parágrafo único, do Regimento Interno da Casa.  

Obrigado, deputado. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO BOLÇONE - PSB - Deputado Carlão 

Pignatari. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Eu quero apenas dizer para o deputado 

Wellington Moura que o que nós temos é o seguinte... 

 

O SR. ROBERTO ENGLER - PSDB - Nós estamos em processo de votação? 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Discussão, ele está dizendo. 

 

O SR. - Em discussão, não é? 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Só está acontecendo tudo isso porque 

tinha cinco dias para o vice-presidente convocar a reunião para eleger o novo presidente. Só 

por isso que está acontecendo tudo isso. Não está sendo cumprido o estatuto. Só isso. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO BOLÇONE - PSB - Deputado, nós estamos 

em processo de votação. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Para uma Questão de Ordem, Sr. 

Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE - ORLANDO BOLÇONE - PSB - Vossa Excelência tem 

dois minutos. Após, nós vamos fazer a chamada nominal. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - A Questão de Ordem que eu quero fazer 

é a seguinte. Eu estou retirando o meu nome para disputar só por uma questão, porque esse 

processo não vai valer. Devido ao processo não ser válido - e eu vou entrar com uma 

Questão de Ordem para a Presidência desta Casa, para a Procuradoria, para o Ministério 

Público -, essa votação não vai valer, então estou retirando meu nome para que eu não 

venha a disputar, mas eu também quero votação nominal, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO BOLÇONE - PSB - Em votação. Deputado 

Marco Vinholi. 

 

O SR. MARCO VINHOLI - PSDB - Deputado Roberto Engler. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO BOLÇONE - PSB - Em votação. Deputado 

Edson Giriboni. 

 

O SR. EDSON GIRIBONI - PV - Cumprimento o deputado Wellington Moura 

pelo excelente trabalho que ele fez enquanto esteve à frente desta comissão. O meu voto é 

para o deputado Roberto Engler. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO BOLÇONE - PSB - Em votação. Deputado 

Davi Zaia. 

 

O SR. DAVI ZAIA - PPS - Eu igualmente cumprimento o deputado Wellington 

Moura. Seguindo o acordo entre os partidos, eu voto no deputado Roberto Engler. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO BOLÇONE - PSB - Em votação. Deputado 

Cássio Navarro. 
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O SR. CÁSSIO NAVARRO - PMDB - Antes de declarar o voto, eu gostaria de 

dizer sobre a minha insatisfação de estar participando desta reunião em que não há 

compreensão clara do Regimento, porque não prevê o fato que ocorreu. Por isso, acho que 

existe um desgaste entre os nobres pares que não deveria acontecer. Confesso que não estou 

certo da validade desta reunião. Mas declaro meu voto “sim” ao nobre companheiro Engler. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO BOLÇONE - PSB -  Em votação. Deputado 

Carlão Pignatari.  

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Roberto Engler. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO BOLÇONE - PSB -  Em votação. Nobre 

deputado Wellington Moura. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Eu me abstenho do meu voto. E com 

respeito, deputado, não ao deputado Roberto Engler, por quem tenho um grande respeito, 

não tenho nada, mas não é pelo deputado Roberto Engler que estou me abstendo do voto. 

Deixo isto registrado, nesta Casa, nesta comissão. Mas é devido ao ato. Não concordo. 

Acho que aconteceu aqui uma nojeira para esta Assembleia Legislativa. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO BOLÇONE - PSB -  Registro a abstenção do 

deputado Wellington. 

Em votação. Deputado Enio Tatto.  

 

O SR. ENIO TATTO - PT - Bom dia a todos. Cumprimento o presidente Bolçone. 

Sr. Presidente, vou na linha também do deputado Cássio Navarro. Acho que é lamentável 

nós chegarmos a este momento constrangedor, de uma comissão tão importante, tão 

decisiva para a Assembleia Legislativa. 
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Mais lamentável ainda é nós estarmos elegendo um presidente por uma fatalidade, a 

perda do querido deputado Celso Giglio. 

Talvez o melhor dos caminhos, até mesmo porque tínhamos o ex-presidente 

Wellington presente na reunião, é de nós termos um acordo de como encaminhar esta 

reunião. Muitas vezes, como o próprio Barros falou, na semana passada, por questão de um 

dia nós atropelamos as coisas e deixamos de fazer algo combinado e legal. 

Vou votar, mas vou votar sob protestos, já que temos candidato único, e deixar bem 

claro, como meu líder colocou também, que a qualquer agressão ao Regimento Interno a 

bancada do Partido dos Trabalhadores também vai recorrer. Voto no deputado Engler, mas 

com essa condição, e lamentando esse encaminhamento que foi dado. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO BOLÇONE - PSB -  Agradeço, deputado 

Enio Tatto. Com o voto o nobre deputado Roberto Engler. 

 

O SR. ROBERTO ENGLER - PSDB - Voto em Roberto Engler. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO BOLÇONE - PSB -  Este presidente da 

reunião vota também no deputado Roberto Engler. 

 

O SR. - Chegou a pensar que eu votaria em Massafera, mas eu não voto, não. O 

Massafera pensou que eu votaria, mas eu não voto, não. 

 

O SR. PRESIDENTE - ORLANDO BOLÇONE - PSB - Com uma abstenção e 

nove votos favoráveis, está eleito o nobre presidente Roberto Engler.  

Quero fazer um agradecimento pela forma como conduziu até aqui o estimado 

deputado Wellington Moura, sempre disponível para todas as atividades, inclusive na 

Frente Parlamentar de Enfrentamento ao Crack e registrar ao nobre deputado Roberto 

Engler, é uma honra. Tenho certeza de que vai conduzir esta comissão com tranquilidade e 

conhecimento que lhe é peculiar, com a sua experiência. Portanto, parabéns.  
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Eu o convido para assumir a Presidência da Comissão de Finanças e Orçamento e 

Planejamento, nos termos regimentais. Seja bem-vindo, deputado Roberto Engler! Com o 

placar de oito votos favoráveis e uma abstenção.  

O nobre deputado Roberto Engler é convidado a assumir, neste momento, a 

Presidência da Comissão de Finanças e Orçamento e Planejamento. 

 

* * * 

 

 - Assume a Presidência o Sr. Roberto Engler. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO ENGLER - PSDB - Obrigado, deputado 

Orlando Bolçone. É com emoção que assumo a Presidência desta comissão. Faz 27 anos 

que sou deputado e nunca fui presidente de uma comissão. Desta vez, a minha bancada do 

PSDB, através do líder, Roberto Massafera, respeitando os acordos que existem entre as 

lideranças da Casa, de proporcionalidade na Presidência das comissões, indicou-me para ser 

o presidente desta comissão importante.  

Até sentar aqui, para mim, é uma novidade. É claro que, inicialmente, cabem os 

agradecimentos à minha bancada, por ter me escolhido como presidente de uma comissão, 

pela primeira vez; ao meu líder, Roberto Massafera, que assim compreendeu e me fez essa 

indicação; ao líder do Governo, Barros Munhoz, também que assumiu essa posição, essa 

vaga era um direito do PSDB, respeitando a proporcionalidade estabelecida entre as 

lideranças.  

Agradeço, particularmente, aos membros desta comissão que acabaram me dando a 

honra de presidir, por esse curto espaço de tempo restante, a Presidência dos trabalhos. 

Eu quero ressaltar a importância do deputado Wellington  Moura. É claro que ele 

fez um grande trabalho como vice-presidente da comissão e, depois, como presidente 

interino desta comissão. Tem suas razões, que são pessoais. E as questões que ele alega - 
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também alegadas por alguns outros deputados - já foram objeto de uma Questão de Ordem 

dirigida pelo PSDB ao presidente desta Casa, e respondida por ele. 

Dessa forma, se ainda houver dúvidas a serem dirimidas, outras questões de ordens 

poderão se suceder, serão respondidas e nós obedeceremos de forma tranquila.  

Quero, então, agradecer a todos. Já que sou iniciante, que eu possa ser perdoado 

caso eu cometa algumas falhas. Eu estou absolutamente determinado a tomar as decisões 

quando necessárias, exatamente à luz do nosso Regimento. Se, porventura, o Regimento for 

omisso, questões de ordem poderão ser feitas ou respondidas pela Presidência ou dirigidas à 

Presidência da Casa. Nós ficaremos, estritamente, à luz do Regimento.  

Eu espero que possamos, juntos, produzir um bom trabalho para ajudar a Casa a 

desenvolver um bom trabalho em benefício do povo paulista. 

Tem a palavra o nobre deputado Roberto Massafera. 

 

O SR. ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Eu queria cumprimentar os membros 

da comissão pela decisão e dizer que, pelo nosso Regimento, a presença mínima de um 

terço dos membros desta comissão seria suficiente para convocar a eleição de presidente, 

cargo vago com a morte do nosso companheiro Celso Giglio.  

Caberia ao líder dos partidos, conforme entendimento inicial, indicar os membros. 

Ao nosso partido, caberia a Presidência desta comissão exercida pelo Celso Giglio. Com a 

morte dele, devemos indicar outro. Eu fiz a consulta ao nosso companheiro Roberto Engler 

para indicá-lo, e ele aceitou - e ninguém manifestou qualquer outro interesse, a não ser você 

aceitando.  

Eu acho muito interessante. Não havia compromisso nenhum, da minha parte como 

líder, na indicação do presidente com outro nome.  

Eu fiz uma Questão de Ordem que foi respondida pelo presidente desta Casa sobre 

quem deveria convocar. Ele disse que o vice-presidente, no exercício, deveria convocar a 

comissão para eleição do presidente e, no caso, em cinco dias, o presidente da Casa 

convocaria.  

Mas eu entendo que a maioria dos membros desta comissão, pelo Regimento, tem 

autonomia de fazer esta reunião, principalmente porque ela foi convocada dentro dos prazos 
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e, hoje, às 9 horas e 30 minutos, nós estávamos aqui presentes - havia quórum - e não havia 

nenhum motivo que a impedisse de ser realizada.  

Então, a desconvocação foi indevida, no meu entender, e nós aqui presentes, o 

número regimental acima, era o suficiente para que esta comissão tivesse a validade 

jurídica. 

Queria dizer que nós seguimos o Regimento. Na parte omissa, a comissão, a sua 

maioria, tem personalidade jurídica, para que esta reunião seja efetiva e seja validada. Não 

vejo nenhum erro nisso. Queria cumprimentá-lo e desejar boa sorte. E cumprimentar o 

Wellington Moura, porque enquanto ele exerceu a vaga de presidente, no lugar do falecido 

deputado Celso Giglio, ele o fez com compostura, o fez dentro das normas regimentais. 

Espero que isto aqui termine, em respeito a nós mesmos, em respeito aos deputados 

que aqui estão, pois o tempo nosso tem seu valor. Esse tempo nosso, em que nós estamos 

discutindo coisas importantes nesta Casa, discutindo projetos de lei, mesmo com as 

objeções dos partidos políticos que são oposição... 

Eu acho que esta discussão que se estabelece aqui hoje é uma discussão indevida e 

inoportuna. É uma afronta a nós, deputados, que nos colocamos aqui. Viemos trabalhar em 

prol de uma coletividade e em uma época, presidente, em que a classe política está 

extremamente desprestigiada com os acontecimentos deste país, pelo que se passa em 

Brasília, pelo que nós estamos vivenciando, e que leva ao descrédito de toda a classe.  

Então, eu gostaria de fazer um apelo, até ao nosso companheiro, Wellington Moura, 

para que não prejudicasse o andamento normal do trabalho desta Casa, para que nós 

possamos dar continuidade ao êxito da nossa missão, que é esta comissão. 

Muito obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO ENGLER - PSDB - Obrigado, deputado 

Roberto Massafera. Antes de dar a palavra ao próximo deputado, eu gostaria de fazer um 

registro, que, lamentavelmente, esqueci-me de fazer.  

Quero lamentar profundamente que o fato de nós estarmos, aqui, foi em decorrência 

de um triste episódio, que foi o passamento de nosso querido colega, Celso Giglio, que 
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lamentamos. Ele foi o meu primeiro amigo na Assembleia Legislativa, primeiro deputado 

que eu conheci na Assembleia Legislativa. Infelizmente, as coisas aconteceram.  

Eu faço o registro e dou a palavra, pela ordem, ao deputado Marco Vinholi. 

 

O SR. MARCO VINHOLI - PSDB - Rapidamente, cumprimento o nosso 

presidente Roberto Engler, 27 anos na Casa. Professor Engler, desejo muito sucesso na 

tarefa que V. Exa. vai desenvolver aqui pelo estado de São Paulo. 

Cumprimento também o deputado Wellington Moura, presente em todas as 

audiências públicas, deputado querido de todos nós, fez um belo trabalho na comissão. 

Quero, na ordem prática, perguntar o seguinte. Nós temos uma comissão convocada 

para amanhã, deputado Roberto Engler. Quero saber se ela está mantida, se nós vamos ter a 

comissão que está convocada para amanhã.  

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO ENGLER - PSDB - Eu vou fazer referência 

no encerramento da reunião. Pela ordem o deputado Edson Giriboni.  

 

O SR. EDSON GIRIBONI - PV - Quero cumprimentá-lo, desejar sucesso na sua 

nova função. Ficamos contentes com o seu entusiasmo em conduzir bem esta comissão tão 

importante nesta Casa.  

Deputado Wellington Moura, nossos cumprimentos pela sua gestão. A votação hoje 

aqui não foi nenhuma questão pessoal, mas uma questão partidária, pelos acordos na 

montagem das comissões. Quando foram definidas as comissões, foi acordado que a 

Presidência desta comissão ficaria para o PSDB. Portanto, nós estamos mantendo uma regra 

acordada. Nada contra o deputado Wellington Moura, que conduziu muito bem durante o 

período em que esteve na Presidência.  

Então, quero cumprimentar o deputado Wellington Moura e desejar sucesso ao 

deputado Roberto Engler. Deputado Roberto Engler, conte com o nosso trabalho para 

podermos contribuir com o estado de São Paulo.  
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O SR. PRESIDENTE - ROBERTO ENGLER - PSDB - Obrigado deputado, 

principalmente pelo seu esforço por viajar durante a noite para estar presente nesta reunião.   

 

O SR. EDSON GIRIBONI - PV - É, eu deveria estar presidindo a audiência 

pública na minha cidade. Mobilizei toda a região, mas acho que a missão superou isso. 

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO ENGLER - PSDB - Com a palavra o nobre 

deputado Enio Tatto. 

 

O SR. ENIO TATTO - PT - Quero parabenizá-lo, não vai faltar experiência na 

condução dos trabalhos. Quero também fazer referência pelo período da Presidência do 

deputado Wellington Moura, que, com muita dignidade, muita competência e transparência 

presidiu esta comissão.  

Como sugestão, acho que V. Exa. poderia inovar, já que V. Exa. tem uma grande 

experiência.  Talvez inovarmos nesta comissão. Alguns temas tão importantes como a 

questão do Orçamento, LDO e outros temas igualmente importantes, que na hora de nomear 

os relatores - combinar, é lógico, pois na política tem que ser conversado - se criasse uma 

sub-relatoria para que pudéssemos esmiuçar , detalhar melhor o Orçamento. 

Por exemplo, como seria bom - e temos bastante polêmica - que tivesse um sub-

relator só para cuidar da parte de universidades e conversar com os reitores, com o pessoal 

ligado às universidades, com o Judiciário, com o Tribunal de Contas.  

A Assembleia Legislativa está vivendo um momento...  Nós estamos praticamente 

na metade das audiências públicas. Aliás, quero fazer uma cobrança: ontem, eu estive 

presente na audiência pública realizada em Itapeva. Presentes também os deputados Edson 

Giriboni, o Tassinari - é a cidade dele. Nós fomos surpreendidos porque o prefeito Luiz 

Cavani ficou sabendo da audiência pública na hora da audiência pública. 

Se não bastasse isso, eu fui até a cidade de Nova Campina e a prefeita não estava 

sabendo da audiência pública. Então, temos que tomar cuidado. Quando for para fazer as 

coisas, fazê-las bem feitas. Divulgar melhor essas audiências públicas eu acho que é um dos 
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pontos mais importantes da Assembleia Legislativa, que anda o estado todo para colher as 

sugestões da sociedade. Portanto, temos que tomar esse cuidado e fazer essa divulgação. 

E também, na sugestão de sub-relatoria - já que este trabalho é tão importante, são 

25 audiências públicas -, criar uma sub-relatoria para avaliar as sugestões colhidas nas 25 

audiências públicas. Isso é apenas uma sugestão.  

No mais, desejo sucesso e que esta comissão realmente corresponda ao papel que se 

faz necessário no estado de São Paulo. 

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO ENGLER - PSDB - Obrigado, deputado Enio 

Tatto. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Sr. Presidente, primeiramente quero 

agradecer a todos os deputados que me respeitaram enquanto estive como presidente 

interino desta comissão. Apesar de qualquer adversidade partidária, tenho respeito por V. 

Exa. e quero parabenizá-lo pela atuação.  

Sabemos que V. Exa. sempre atuou nesta comissão, sempre foi um combatente, uma 

pessoa competente e digna do respeito de todos os deputados. Por isso o parabenizo e tenho 

certeza de que esta comissão está em boas mãos. Tenho a certeza de que esta comissão 

sempre terá continuidade e vai crescer cada vez mais sob o comando de Vossa Excelência. 

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO ENGLER - PSDB - Muito agradecido, 

deputado Wellington Moura.  

Nada mais havendo a tratar, encerramos esta reunião comunicando aos Srs. 

Deputados que nossa próxima reunião ordinária será na quarta-feira da semana que vem, 

em horário normal. Ou seja, qualquer convocação feita para amanhã está cancelada. 

Está encerrada a reunião. 

 


