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AUDIOTEXT SERVIÇOS E CIA. LTDA. - ME 

 

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E RELAÇÕES DO 

TRABALHO 

19.04.2017 

 

O SR. PRESIDENTE - ...a reunião especial de eleição de presidente e vice-

presidente da Comissão de Administração Pública e Relações do Trabalho. Quero aqui 

registrar a presença dos nobres deputados: Ricardo Madalena; Márcio Camargo; 

Ramalho da Construção; Coronel Camilo; Caio França; e deputado Gileno.  

Pergunto aos Srs. Deputados se há indicação de algum nome para o cargo de 

presidente da Comissão. 

 

O SR. RAMALHO DA CONSTRUÇÃO - PSDB - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - Pela ordem, nobre deputado Ramalho da Construção. 

 

O SR. RAMALHO DA CONSTRUÇÃO - PSDB - Quero indicar o deputado 

Teonilio Barba para presidente da Comissão. 

 

O SR. PRESIDENTE - Consulto os deputados se há indicação de mais algum 

nome. Não havendo, passo ao Ramalho da Construção para presidir a eleição de 

presidente. Para conduzir o processo de votação, Ramalho. 

 

* * * 

 

- Assume a Presidência o Sr. Ramalho da Construção. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - RAMALHO DA CONSTRUÇÃO - PSDB - Esta 

Presidência coloca em votação o nome do deputado Teonilio Barba para presidir essa 

Comissão. Srs. Deputados que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. 

(Pausa). Aprovado. Declaro eleito o presidente da Comissão de Administração Pública e 
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Relações do Trabalho o deputado Teonilio Barba, o qual convido para assumir os 

trabalhos. 

 

* * * 

 

- Assume a Presidência o Sr. Teonilio Barba. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - TEONILIO BARBA - PT – Obrigado, deputado 

Ramalho da Construção. Consulto os nobres companheiros deputados se há indicação 

de nome para vice-presidente.  

 

O SR. CORONEL CAMILO - PSD - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - TEONILIO BARBA - PT - Pela ordem, nobre deputado 

Coronel Camilo. 

 

O SR. CORONEL CAMILO - PSD - Indico para vice-presidente o nosso nobre 

deputado Márcio Camargo. 

 

O SR. PRESIDENTE - TEONILIO BARBA - PT - Consulto os nobres pares se 

existe indicação de outro nome. Não havendo outro nome, coloco em votação. Srs. 

Deputados que forem favoráveis a eleição do deputado Márcio Camargo como vice-

presidente da Comissão de Administração Pública e Relações do Trabalho, permaneçam 

como se encontram. (Pausa). Aprovado o nome do nobre companheiro, novamente uma 

dobradinha.  

Eu consulto os nobres pares. Nós temos mantido a reunião dessa Comissão na 

quarta-feira, às 15 e 30. Tem sugestão de alteração de horário? Esse horário está bom? 

Normalmente a pauta dessa Comissão é mais enxuta, normalmente matamos em vinte 

minutos, meia hora. Então consulto os nobres pares se mantenho esse dia, se há 

sugestão de outra data. 

 

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Pela ordem, Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE - TEONILIO BARBA - PT - Pela ordem, nobre deputado 

Caio França. 

 

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - O senhor foi presidente da outra, dessa mesma 

Comissão? 

 

O SR. PRESIDENTE - TEONILIO BARBA - PT - Dessa mesma Comissão, e 

o Márcio também foi vice da outra. 

 

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - E já temos alguma pauta para a próxima quarta-

feira? Não? 

 

O SR. PRESIDENTE - TEONILIO BARBA - PT - Ainda não, vamos preparar 

a pauta. Tenho uma sugestão para os nobres pares também, que possam também 

trazerem requerimentos para essa Comissão, de temas que possamos debater. Até para 

que tenhamos mais dinâmica na vida da Comissão, é uma sugestão da assessoria da 

Mesa, agradeço desde já preservando seu nome. Seria importante se alguém achar um 

tema extremamente importante ligado à Comissão de Administração Pública e Relações 

do Trabalho, que tragam para que possamos debater. 

 

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Então ficaria toda quarta-feira às 15 e 30? 

 

O SR. PRESIDENTE - TEONILIO BARBA - PT - Isso. 

 

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Eu tenho Colégio de Líderes, mas acho que é só 

terça-feira, raramente tem na quarta. Então não tem problema da minha parte. 

 

O SR. CORONEL CAMILO - PSD - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - TEONILIO BARBA - PT - Pela ordem, nobre deputado 

Coronel Camilo. 
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O SR. CORONEL CAMILO - PSD - Eu parabenizo V. Exa. e nosso deputado 

Márcio Camargo pela presidência e vice-presindência. Concordo em permanecer às 15 e 

30 de quarta-feira, acredito que teremos... Se não estou enganado a previdência vai 

passar por essa Comissão. Então vamos ter um trabalho, e num momento oportuno 

vamos pedir o apoio de nossos nobres deputados com a nossa previdência, 

principalmente aos nossos funcionários públicos. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - TEONILIO BARBA - PT - Muito obrigado, Coronel 

Camilo. 

 

O SR. RAMALHO DA CONSTRUÇÃO - PSDB - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - TEONILIO BARBA - PT - Quem pediu? Deputado 

Ramalho, por favor. 

 

O SR. RAMALHO DA CONSTRUÇÃO - PSDB - Cumprimentar V. Exa. e 

também o nobre deputado Márcio Camargo. Parabenizar não só pela gestão passada, 

que foi conduzida aqui com muita qualidade e segurança. E na mesma linha do nosso 

deputado Coronel Camilo, nosso comandante da Polícia Militar, dizer que realmente 

vamos ter uma tarefa bastante árdua, que é com certeza a previdência que será discutida 

nessa Comissão, como todas as outras reformas que estão passando.  

Tenho certeza que V. Exa. conduzirá isso aqui como sempre conduziu, dentro dos 

princípios da Assembleia Legislativa e do nosso estatuto. Parabéns a todos. 

 

O SR. PRESIDENTE - TEONILIO BARBA - PT - Obrigado pelo apoio e 

indicação, nobre deputado Ramalho da Construção. 

 

O SR. MÁRCIO CAMARGO - PSC - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - TEONILIO BARBA - PT - Pela ordem, nobre 

companheiro Márcio Camargo, vice-presidente desta Comissão. 

 

O SR. MÁRCIO CAMARGO - PSC - Em primeiro lugar, gostaria de 

cumprimentar V. Exa., parabenizar pelos trabalhos no último ano e desejar boa sorte. 
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Estamos aqui para colaborar. Agradecer os nobres pares aqui, o Ricardo Madalena, 

Ramalho da Construção, Coronel Camilo e o Caio. Vamos trabalhar bastante, esse ano 

acho que tem uma pauta bem mais extensa que a do ano passado. Mais uma vez muito 

obrigado.  

 

O SR. PRESIDENTE - TEONILIO BARBA - PT - Muito obrigado pela 

solidariedade, companheiro. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - TEONILIO BARBA - PT - Pela ordem, nobre deputado 

Ricardo Madalena.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Fazer das minhas palavras as dos meus 

pares. Sucesso nessa nova empreitada, V. Exa. que desempenhou muito bem esta 

Comissão, nesses dois ano que estou aqui na Casa. Como o Ramalho e o Coronel 

disseram, esse ano será muito árduo, tenho certeza. Está se desenhando em Brasília que 

as previdências passarão para os Estados, para cada um gerenciar através das 

Assembleias de deputados estaduais.  

Tenho certeza de que o desempenho que o senhor mostrou nesses dois anos, nós 

vamos conseguir vencer mais essa. Parabéns por seu desempenho e sua eleição, e do 

colega e grande amigo Márcio Camargo. 

 

O SR. PRESIDENTE - TEONILIO BARBA - PT - Muito obrigado, nobre 

deputado Ricardo Madalena. 

 

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Pela ordem, Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - TEONILIO BARBA - PT - Pela ordem, deputado Caio 

França.  

 

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Só para também parabenizá-lo. Diferente dos 

demais, eu não estava nesse primeiro biênio e estou chegando agora na Comissão. 

Espero também poder contribuir. Parabenizar V. Exa. pela história de vida que tem, 
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tudo a ver com a Comissão; os demais aqui também, cada um tem um histórico de 

contribuição. Também saudar o Márcio, nosso companheiro de bloco. Que possamos 

fazer um grande trabalho.  

Sem dúvidas acho que o principal assunto, se tudo correr como previsto, será a 

previdência dos servidores, entre outros. Mas imagino que essa seja a principal pauta, 

então é um prazer estar aqui. Espero que possamos desenvolver um bom trabalho, com 

bons debates em favor do Estado de São Paulo. 

 

O SR. PRESIDENTE - TEONILIO BARBA - PT - Muito obrigado, deputado 

Caio França. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - TEONILIO BARBA - PT - Pela ordem, deputado 

Ricardo Madalena.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - PR - Só cumprimentar o parlamentar que está 

aqui conosco, apesar de não ser da Comissão; o Gileno, que é um grande parceiro e faz 

parte do nosso bloco.  

 

O SR. PRESIDENTE - TEONILIO BARBA - PT - O Gileno é suplente desta 

Comissão? Não, né? Mas eu também quero agradecer por vossa presença, deputado 

Gileno. Agradecer a todos os deputados que estiveram conosco na Comissão passada. 

Agradecer agora também a solidariedade de todo mundo, pela aprovação por 

unanimidade. Dizer que o compromisso do presidente é dar equilíbrio e garantir que o 

debate seja feito de maneira democrática.  

Nós tivemos momentos acirrados aqui, viu Caio? E conduzimos com a maior 

tranquilidade, sem precisar de polícia e nada. Foi difícil, né Ramalho? Teve um 

momento que tinham 600 pessoas numa plenária aqui, uma parte da OCB, outra parte 

da CUT, da Economia Solidária... A polícia perguntando e eu falei: “Deixa, porque 

conduzimos aqui com tranquilidade porque estamos acostumados com isso na 

construção civil, na porta de fábricas, então o compromisso do presidente é cumprir o 

litígio do cargo, que é conduzir os trabalhos da maneira mais fiel possível”. 
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Muito obrigado a todos. Agradeço aos assessores e deputados, além da secretaria 

da Mesa aqui. Declaro encerrada essa sessão. Muito obrigado a todos. 

 

* * * 


