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COMISSÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS 

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

13/05/2015  

 

A SRA. PRESIDENTE ANA DO CARMO - PT– Pela ordem, nobre 

deputados. Vamos começar? A presidente, havendo número regimental, declara aberta a 

reunião especial da eleição de presidente e vice-presidente da Comissão de Atividades 

Econômicas para o primeiro biênio da décima oitava legislatura. 

A presidente indaga aos demais membros se há indicação de nomes para o cargo 

de presidente da comissão. 

 

O SR. -  Pela ordem, presidente. Para indicar... 

 

A SRA. PRESIDENTE ANA DO CARMO - PT– Com a palavra o nobre 

deputado. 

 

O SR. -  Para indicar o nome do nobre deputado Itamar Borges para continuar 

presidindo esta comissão. 

 

A SRA. PRESIDENTE ANA DO CARMO - PT– É regimental e havendo 

números nessa, tendo a indicação coloco em votação o nome do senhor deputado Itamar 

Borges. 

 

O SR. -  Será procedido o... 
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O SR. -  Vai ter votação nominal? 

 

A SRA. PRESIDENTE ANA DO CARMO - PT– Quem estiver de acordo 

permaneça como se encontra. 

 

O SR. -  Presidente? Gostaria de solicitar a votação nominal. 

 

A SRA. PRESIDENTE ANA DO CARMO - PT– A votação nominal? 

 

O SR. - Isso. 

 

A SRA. PRESIDENTE ANA DO CARMO - PT– Isso, o nobre deputado 

Marcos Damásio, como vota? 

 

O SR. MARCOS DAMÁSIO - PR – Eu indico o nome do deputado Itamar 

Borges. 

 

A SRA. PRESIDENTE ANA DO CARMO - PT– O nobre deputado Arlindo, 

onde está? 

 

O SR. -  Deputado Hélio Nishimoto. 

 

A SRA. PRESIDENTE ANA DO CARMO - PT–  Cadê o nome dele? O nobre 

deputado Arlindo Nishimoto, como vota? Hélio Nishimoto, né? 
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O SR. HÉLIO NISHIMOTO - PSDB – Eu voto no deputado Itamar Borges. 

 

A SRA. PRESIDENTE ANA DO CARMO - PT– Certo. Nobre deputado 

Itamar Borges? 

 

O SR. ITAMAR BORGES – PMDB – Agradecendo a minha indicação aqui 

ratificada pelo deputado Celino Cardoso, com certeza confirmo a nossa indicação. 

 

A SRA. PRESIDENTE ANA DO CARMO - PT– O nobre deputado Reinaldo 

Auguz, como vota? 

 

O SR. REINALDO ALGUZ - PV – Eu voto no deputado Itamar Borges. 

 

A SRA. PRESIDENTE ANA DO CARMO - PT– O nobre deputado Ed 

Thomas, como vota? 

 

O SR. ED THOMAS – PSB – Eu voto para presidente no deputado Itamar 

Borges. 

 

A SRA. PRESIDENTE ANA DO CARMO - PT– Nobre deputado Gil 

Lancaster? Como vota? 

 

O SR. GIL LANCASTER - DEM – Com muito prazer e com muita honra, no 

meu amigo deputado Itamar Borges. 
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A SRA. PRESIDENTE ANA DO CARMO - PT–  A nobre deputada Marcia 

Lia? 

 

A SRA. MARCIA LIA - PT – O meu voto também no caro colega que vai 

presidir esta comissão aí por indicação unânime, Itamar Borges. 

 

A SRA. PRESIDENTE ANA DO CARMO – PT– Eu, deputada Ana do Carmo 

que presido esta sessão, essa reunião, voto em Itamar Borges. E o nobre deputado 

Celino Cardoso, como vota? 

 

O SR. CELINO CARDOSO - PSDB – Voto Itamar Borges. 

 

A SRA. PRESIDENTE ANA DO CARMO - PT– Terminou aqui, não é 

companheiro? Declaro eleito o presidente da Comissão de Atividades Econômicas, o 

senhor deputado Itamar Borges. 

 

(Palmas.) 

 

E convido para comandar os trabalhos dessa Comissão. Aproveitando a 

oportunidade para agradecer a presença de todos os nobres deputados, colegas aqui, 

todos os funcionários e entidades presentes nessa reunião. O comando agora é seu. 

Parabéns. 

 

Assume a presidência o deputado Itamar Borges - PMDB. 
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O SR. PRESIDENTE ITAMAR BORGES – PMDB – Obrigado. Fica aí. 

 

A SRA. ANA DO CARMO - PT– Eu vou pra lá porque... 

 

O SR. PRESIDENTE ITAMAR BORGES – PMDB – Ah, é? Agradeço aos 

nobres colegas, deputados e deputas pelo apoio, pela indicação ao Colégio de Líderes 

que fez a composição. Fica aqui o meu agradecimento a cada um dos colegas, à equipe 

desta Casa tanto das Comissões como de assessores dos nossos parlamentares que 

completam e dão suporte para o nosso trabalho no dia-a-dia. Com certeza teremos aí 

mais uma etapa e muitas missões pela frente e eu agradeço e conto com o apoio de 

todos, e contem com a nossa condução dos trabalhos sempre apoiado por Vossas 

Excelências. 

Dando sequência, nós, eu quero solicitar dos nobres colegas se temos alguma 

indicação para candidato à vice-presidente desta Comissão. 

 

A SRA. ANA DO CARMO - PT– Pela ordem nobre presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE ITAMAR BORGES – PMDB – Pela ordem, nobre 

deputada Ana do Carmo. 

 

A SRA. ANA DO CARMO - PT– Eu quero indicar a nobre deputada Marcia 

Lia para compor a vice-presidência junto com Vossa Excelência. 

 

O SR. PRESIDENTE ITAMAR BORGES – PMDB – Deputada Ana do 

Carmo indica a nobre deputada Marcia Lia, não havendo mais indicações, então 

procederemos a votação da eleição do cargo de vice-presidente dessa Comissão. Como 

vota deputado Marcos Damásio? 
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O SR. MARCOS DAMÁSIO - PR – Eu voto na deputada Marcia Lia. 

 

O SR. PRESIDENTE ITAMAR BORGES – PMDB – Como vota deputado 

Hélio Nishimoto? 

 

O SR. HÉLIO NISHIMOTO - PSDB – Voto na deputada Marcia Lia. 

 

O SR. PRESIDENTE ITAMAR BORGES – PMDB – Como vota deputado 

Celino Cardoso? 

 

O SR. CELINO CARDOSO - PSDB – Deputada Marcia Lia. 

 

O SR. PRESIDENTE ITAMAR BORGES – PMDB – Como vota deputada 

Ana do Carmo? 

 

A SRA. ANA DO CARMO - PT– Na deputada Marcia Lia. 

 

O SR. PRESIDENTE ITAMAR BORGES – PMDB – Como vota deputada 

Marcia Lia? 

 

A SRA. MARCIA LIA - PT – Agradecendo a indicação, agradecendo à minha 

companheira Ana do Carmo, eu voto na indicação da Ana do Carmo, Marcia Lia. 
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O SR. PRESIDENTE ITAMAR BORGES – PMDB – Como vota deputado 

Ed Thomas? 

 

O SR. ED THOMAS – PSB – Na digna deputada Marcia Lia. 

 

O SR. PRESIDENTE ITAMAR BORGES – PMDB – Como vota deputado 

Reinaldo Alguz? 

 

O SR. REINALDO ALGUZ - PV – Eu voto na deputada Marcia Lia. 

 

O SR. PRESIDENTE ITAMAR BORGES – PMDB – E como vota deputado 

Gil Lancaster? 

 

O SR. GIL LANCASTER - DEM – Na simpática e inteligentíssima, Marcia 

Lia. 

 

O SR. PRESIDENTE ITAMAR BORGES – PMDB – Concluída a votação, 

declaro eleita a deputada Marcia Lia como vice presidente desta comissão e já convido 

para que possa ocupar a Mesa. 

 

(Palmas.) 

 

Eu quero aproveitar aqui, mais um item na pauta. Gostaria de consultar aos 

nobres colegas e às nobres colegas sobre o horário das reuniões dessa Comissão. Esta 

Comissão vinha se reunindo às quartas-feiras, às 14 horas com bastante luta muitas 
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vezes com o horário aí, com relação com o início deste horário das reuniões. É um 

horário que ainda pelas demais comissões não conflita, não tem nenhuma comissão quer 

agendou este horário de reuniões para suas reuniões ainda. 

Consulto aos nobres deputados se podemos continuar com este horário que 

anteriormente já prevalecia nesta Casa de quarta-feira às 14 horas, ou se existe alguma 

outra sugestão. 

 

O SR. MARCOS DAMÁSIO - PR – Eu concordo com o dia e horário. 

 

O SR. HÉLIO NISHIMOTO - PSDB – Pela ordem, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE ITAMAR BORGES – PMDB – Pela ordem, já falou o 

deputado Marcos Damásio e agora o deputado Hélio Nishimoto. 

 

O SR. HÉLIO NISHIMOTO - PSDB – Eu concordo. Eu acredito que às 14 

horas da quarta-feira seja um bom horário e um bom dia. Eu só questionaria sobre a 

frequência, se seria semana, quinzenal, qual a frequência, nós precisamos decidir. 

 

O SR. PRESIDENTE ITAMAR BORGES – PMDB – O procedimento 

anterior tinha uma convocação semanal, porém só habilitava convocação de acordo com 

a necessidade da pauta. A ocorrência na verdade acabou se tornando quinzenal e nos 

últimos tempos, como ela vinha com a pauta bem em dia, nós praticamente tínhamos 

uma reunião mensal aí, que foi o que fechamos o último ano, os dois últimos anos aí. 

Eu até sugiro, até para facilitar as convocações, que ela fique semanal, mas 

sujeita com certeza, a uma pauta pertinente ou a uma demanda de uma pauta que 

eventualmente exija que nós sejamos convocados. 
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O SR. HÉLIO NISHIMOTO - PSDB – Perfeito. 

 

O SR. PRESIDENTE ITAMAR BORGES – PMDB – Deputado Celino 

Cardoso. Antes gostaria de registrara presença do colega deputado, membro desta 

Comissão, deputado Sebastião Santos. Informando, deputado, que procedida à eleição 

fomos eleito presidente e a deputada Marcia Lia vice-presidente. Falei com o deputado 

Coronel Telhada que é o membro que completa esta comissão, que ele tentaria chegar, 

ele está num compromisso fora da Casa, apenas para justificar também. Deputado 

Celino Cardoso com a palavra. 

 

O SR. CELINO CARDOSO - PSDB – Primeiro lugar dizer que concordo com 

o dia e horário e queria aproveitar a oportunidade para parabenizar a V. Exa. pela 

recondução como presidente desta importante comissão e parabenizá-lo também pelo 

trabalho que desenvolveu nos últimos dois anos à frente desta Comissão. É um orgulho 

muito grande tê-lo novamente como nosso presidente. Parabéns e que Deus o abençoe. 

 

O SR. PRESIDENTE ITAMAR BORGES – PMDB – Obrigado deputado 

Celino Cardoso que foi um grande, como sempre, parceiro e companheiro desta 

Comissão e contribuiu muito também. Pela ordem, deputado Reinaldo Alguz. 

 

O SR. REINALDO ALGUZ - PV – Presidente, eu gostaria de parabenizá-lo 

por este novo mandato e por tudo o que fez na Comissão estes últimos dois anos, pelo 

desempenho, dedicação, trabalho e por tudo aquilo que o senhor realizou. Essa dinâmica 

que foi imprimida nas nossas atividades logo no início permitiu que a Comissão andasse 

com inúmeros trabalhos. 

E gostaria de parabenizar também à deputada Marcia Lia pela vice-presidência, 

um trabalho muito importante que nós temos nesta Comissão, nesta Casa. Pedir licença 

para me retirar de um compromisso que eu tenho agendado. Parabéns aos dois. 
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O SR. PRESIDENTE ITAMAR BORGES – PMDB – Agradeço ao nosso ex 

vice-presidente dessa Comissão também, um grande parceiro que já tinha justificado 

este compromisso na sequência. 

Bom, então, não havendo mais manifestações, coloco em apreciação, mas me 

parece que ficou unânime, 14 horas, quartas-feiras, frequência semanal, mas que 

dificilmente acontecerá semanal, só numa eventualidade da pauta. 

Consulto à deputada Marcia Lia de tem alguma coisa a colocar. 

 

A SRA. MARCIA LIA - PT – Gostaria, se me permite de parabenizar à V. 

Exa., agradecer a todos os companheiros que confiaram a vice-presidência ao nosso 

trabalho. Tenho certeza de que vou poder contribuir com o senhor na condução dessa 

Comissão. Estarei sempre presente e tenho várias atividades que realizo e que vão de 

encontro à Comissão de Atividades Econômicas. 

Então, para mim é um enorme prazer e quero estar junto com vocês para nós 

podermos construir uma pauta que realmente dignifique esta Casa. Muito obrigada 

presidente, muito obrigada a todos aqueles que confiaram e votaram no PT, na Marcia 

Lia para que a gente possa trabalhar em conjunto com vocês. Muito obrigada. 

 

O SR. PRESIDENTE ITAMAR BORGES – PMDB – Encerrando aqui essa 

reunião eu agradeço a liderança de governo na figura de Cauê Macris, o presidente 

Capez, os colegas que ajudaram nesta Comissão, Zico Prado, Bittencourt que não estão 

com  a gente mais. Agradeço Reinaldo Alguz, Ed Thomas, Gil Lancaster, Marcos 

Damásio, Hélio Nishimoto, Celino Cardoso, Ana do Carmo, Sebastião Santos e à nossa 

vice Marcia Lia, declarando encerrada a presente reunião. Boa tarde a todos.  

 

*      *      * 
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