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O SR. PRESIDENTE MARCOS ZERBINI – PSDB – Nobres srs. deputados 

da digna, magnífica Comissão de Justiça, desejo informar aos presentes que há número 

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

presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação para o primeiro biênio da 

18ª Legislatura.  

Eu desejo registrar aí, número já suficiente, para que todos nós possamos eleger 

o candidato a presidente. Eu assumo a presidência como o mais velho, ou melhor, como 

disse a moça lá, o mais idoso. E então, eu quero por em votação o nome da nossa 

candidata aí para... É... Se tem algum outro nome que possa... 

O SR. ANTONIO SALIM CURIATI – PP –  Pela ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE MARCO ZERBINI –  PSDB – Pela ordem. Pois não, 

Vossa Excelência. 

O SR. ANTONIO SALIM CURIATI –  PP – Queria, primeiro, discordar de 

Vossa Excelência. Vossa Excelência, não é o mais idoso, é o mais experiente... 

O SR. PRESIDENTE MARCO ZERBINI –  PSDB – Muito obrigado. 

(Risos.) 

O SR. ANTONIO SALIM CURIATI –  PP – Em segundo lugar, queria indicar 

a nobre Deputada Célia Leão pra... como candidata à presidência da comissão. 

O SR. PRESIDENTE MARCOS ZERBINI –  PSDB – Muito bem. Muito... 

indicação maravilhosa porque a nobre Deputada Célia Leão é uma deputada de tradição, 

de qualidade, bem-intencionada, com uma formação muito digna, que merece o respeito 

de toda a nossa sociedade, especialmente da Assembleia Legislativa de São Paulo. 

Parabéns pela indicação de Vossa Excelência. 
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Havendo... Eu queria consultar os presentes se existe alguma outra indicação.  

Não havendo outro candidato, eu desejo registrar a votação. Os que tiverem de 

acordo, permaneçam como estão.  

Aprovado por unanimidade.  

Cumprimento V. Exa. para pedir a V. Exa. que assuma a presidência. Parabéns. 

(Palmas.) 

O SR. AFONSO LOBATO – Pela ordem, Sra. Presidente.  

A SRA. PRESIDENTE  CÉLIA LEÃO – PSDB – Só para dar continuidade 

aos nossos trabalhos, Deputado Padre Afonso Lobato, antes de passar a palavra a Vossa 

Excelência, pela ordem, obviamente, tem esse direito... Queria somente, de forma muito 

rápida aqui, até para dar continuidade aos nossos trabalhos, agradecer sobremaneira, a 

mais uma vez, nessa Comissão e nesta Presidência, a confiança dos nobres deputados 

que aqui estão para que nós façamos aí um trabalho profícuo, nestes quase dois anos, 

diante da Comissão de Constituição e Justiça. Comissão esta que nós já tivemos a 

oportunidade e o privilégio de, talvez 10 anos passados, presidi-la nesta Casa e, 

portanto, como disse o nobre Deputado Salim Curiati, aceito com muita humildade as 

palavras de Vossa Excelência. Mas também tenho que aqui falar, até para a 

tranquilidade do nosso trabalho, da Assembleia, que ao longo desses anos todos, a nossa 

experiência foi aumentando nosso conhecimento e a nossa obstinação em aprender 

aquilo que ainda falta ao nosso dia a dia e que a Comissão é uma Comissão que a gente 

tem uma interatividade natural. Primeiro porque todos nós temos, como legisladores que 

somos, conhecedores do direito, de alguma forma, e ainda mais em nossa formação, 

como também alguém que vem da área do direito, como advogada. Então, aqui, 

agradecer a todos os membros e reforçar aquilo que ao longo da minha vida dentro deste 

Parlamento, deputado, eu tenho feito. E às vezes, vira até uma brincadeira carinhosa. Eu 

me lembro do Deputado Bruno Covas, quando aqui estava, que formatando as 

comissões, eu dizia a ele: “Vou ligar para este ou aquele deputado, para aquele partido 

para dizer que neste número ‘X’ de membros não cabe um número a mais, mas que 

aquele determinado deputado ia ficar substituto. E que pra mim não tinha diferença 

nenhuma entre substituto e titular porque todos eram bem-vindos e com compromisso 

com a Assembleia e com o tema que era da determinada Comissão”. 
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 É assim que eu começo o trabalho, dizendo que todos nossos membros da 

comissão, titulares e suplentes, terão a mesma prerrogativa, obrigação, participação para 

que a gente agilize os trabalhos da Casa. Nós sabemos que todos os projetos passam, 

necessariamente, pela Comissão de Constituição e Justiça. Todos são todos. Nada fica 

fora do todo e, portanto, nosso trabalho é grande, é árduo, muitas vezes, no sentido de 

muita tarefa, mas tenho certeza que com essa plêiade de grandes homens públicos nós 

daremos cabo a cada semana, a cada vez de levarmos o nosso trabalho para apresentar 

para a Assembleia e para a sociedade de São Paulo.  

Nossa Comissão de Constituição e Justiça, nós vamos dar continuidade, agora, 

para elegermos o nosso vice-presidente.  

O SR. CARLOS CEZAR – PSB – Pela ordem, Senhora Presidente.  

A SRA. PRESIDENTE CÉLIA LEÃO – PSDB – Então, pela ordem, nobre 

deputado... 

O SR. CARLOS CEZAR – PSB – Senhora Presidente, Deputado Carlos Cezar. 

A SRA. PRESIDENTE CÉLIA LEÃO – PSDB – Fala... 

O SR. CARLOS CEZAR – PSB – Apenas para cumprimentar Vossa 

Excelência, Deputada Célia Leão, parabenizando. Penso... Será uma acertada escolha 

para essa Comissão e por isso Vossa Excelência foi escolhida por unanimidade e é um 

grande referencial aqui, nesta Casa, de conduta, de trabalho... Quero parabenizar 

inicialmente, aproveitando essa oportunidade, como líder da bancada do PSB, indicar 

para a Vice-Presidência da Comissão de Constituição e Justiça o Deputado Caio França, 

que também é da área do direito, é militante, advogado e tenho certeza que vai 

contribuir muito para essa Comissão. (Palmas.) 

A SRA. PRESIDENTE CÉLIA LEÃO – PSDB – Nós recebemos, então, aqui 

a manifestação do Deputado Carlos Cezar indicando o nome do nobre Deputado Caio 

França pra que também assuma o trabalho e assuma essa tarefa, dentro da Assembleia, 

como o Vice-Presidente da Comissão de Constituição e Justiça.  

A presidente aqui indaga se tem algum outro nome a ser colocado para o debate. 
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Não havendo mais nomes a serem colocados em discussão, o nome do Deputado 

Caio França. Encerrada a discussão em votação. Os deputados que forem favoráveis, 

permaneçam como se encontram. 

Portanto, o Deputado Caio França aprovado por unanimidade à Vice-Presidência 

da CCJR, como nós chamamos aqui, de forma particular e direta. 

Quero dizer a Vossa Excelência, deputado, Vossa Excelência que está já 

chegando e dando aula a todos nós para que que veio a esta Casa, jovem que é, 

dinâmico que é, independente da questão genética, que o faz maior e melhor ainda, não 

tenha dúvida disso, mas os seus predicados são predicados de Vossa Excelência. Suas 

competências são competências pessoais. Não é... Então, ninguém desconhece, todo 

mundo sempre reconhece com um grande valor, um grande atributo o senhor ser filho 

de quem é, do nosso Vice-Governador Márcio França, que por sua vez... (Palmas.) Pode 

aplaudir o Vice-Governador Márcio França. (Palmas.) Não é, que vem junto com o 

Governador Geraldo Alckmin. Mas os seus predicados são seus. Então, tenho a certeza 

que essa Comissão, nos acordos naturais e legais que esta Casa faz, e que são bons 

acordos, trazer o senhor para nos ajudar nessa tarefa e quero que o senhor receba isso, 

com a mesma forma que eu falei agora dos substitutos que fazem parte da Comissão.  

Tenha certeza de que trabalharemos juntos, “pari passu”, literalmente. Não é 

força de expressão, não é um carinho no momento em que abrimos os trabalhos deste 

biênio, mas é um compromisso olhando nos olhos de Vossa Excelência, dos deputados 

que fazem parte, para nós fazermos aqui a pauta. Trazemos aqui para o debate, para 

encerramento de discussão, na comissão para passarmos para frente, seja o projeto que 

for, de iniciativa popular, iniciativa do Executivo, Legislativo, Judiciário, seja qual for 

para que possamos andar com celeridade. Tenho certeza que V. Exa. vai muito nos 

ajudar.  

Então, fico muito agradecida pelo bom acordo dessa Casa e me sinto muito bem 

acolhida em ter um vice da altura e da magnitude de Vossa Excelência.  

Se ainda me permite, já tem um deputado fazendo gesto para pedir a palavra, 

mas eu queria só contar uma coisa que disse o vice-governador, tenho por ele, tenho 

certeza que é um sentimento de todos aqui, independente da questão político-partidária, 

um reconhecimento e um respeito.  
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É... O tempo nos dá essa oportunidade, o Deputado Salim Curiati sabe, não é 

velho, é experiente, como disse o Deputado Zerbini, agora há pouco. Dizer que me 

lembro, quando governador, Mário Covas era o governador, e era vice-governador o 

então Governador Geraldo Alckmin. Não foram poucas as vezes, não foram poucas as 

vezes, foram muitas delas. Se o Deputado Cauê Macris não teve essa oportunidade 

naquela época porque também era muito jovem, como Vossa Excelência, ainda um 

menino. O senhor seu pai, Deputado Vanderlei Macris, certamente assistiu às cenas que 

eu vi. E Deputado Milton, posso lhe assegurar: eu nunca vi uma serenidade e um 

respeito pelo cargo do Governador Geraldo... Governador Mário Covas como era a 

presença e a participação do Vice-Governador Geraldo Alckmin. Onde estava o 

governador, ele estava sempre recuado; Onde falava o govenador, ele jamais usou da 

palavra. E muitas das vezes, onde estava o governador, ele nem aparecia, ele nem ia 

porque entendia que o cargo, o momento era do governador. E fez do vice-governador, 

à época, um grande homem. A sua singeleza, a sua simplicidade, Deputado Caio, fez do 

Vice-Governador Geraldo Alckmin um grande homem, aliás, porque é o velho adágio, 

não é, “Que a grandeza do homem está na sua simplicidade.”, o padre Afonso sabe 

disso, como homem de Deus, diretamente falando. 

Esta semana, num evento importante, estava o senhor seu pai, vou chamá-lo de 

senhor seu pai, na qualidade de vice-governador, e o Governador Geraldo Alckmin 

estava para chegar. Ele foi incitado e obrigado a usar da palavra para comentar aos 

membros daquele evento muito bonito, que era de supermercadistas do estado de São 

Paulo, num evento muito grande e importante. Ele foi breve. Talvez, menos de um 

minuto ele se manifestou e pediu licença para se retirar porque sabia que o governador 

ia chegar e o governador encontrou/cruzou com ele na saída e pediu a presença dele 

para uma foto. Ele ficou um passo atrás e o governador o colocou um passo à frente.  

Pra mim, não precisou mais nada. Para ver que as pessoas, na sua singeleza, e 

sabendo o seu papel, crescem com isso.  

Então, eu não falei só por carinho, eu falei porque eu vi um gesto do vice-

governador de São Paulo atual tão grandioso quanto o gesto do Vice-Governador 

Geraldo Alckmin na presença do Governador Mário Covas.  
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Então, a gente fica muito bem atendida a fazer política porque política é uma 

coisa boa, política é decente, política é coisa honesta, política é coisa bonita, e eu vou 

dizer mais, Deputado Milton, política é coisa sagrada. 

Então, eu quero passar a palavra agora para os membros e dizer que quanto mais 

a gente participa da política, mais a gente sabe que está no caminho certo e, 

principalmente, pelos gestos e atitudes de homens públicos como os senhores sempre 

têm. Muito obrigada. (Palmas.) Pela ordem, nobre Deputado Afonso Lobato. 

O SR. AFONSO LOBATO – PV – Eu queria cumprimentar os membros da 

Comissão, cumprimentá-la e parabenizá-la por este momento. Sem dúvida nenhuma, 

renovam os membros, alguns dos membros, renovam também as nossas esperanças. A 

cada mandato, a gente renova, a gente avalia, faz uma autocrítica e do mandato. Acho 

que o mesmo acontece numa comissão. 

 Então, queria, em nome do meu partido, do Partido Verde, em meu nome, 

cumprimentá-la, desejar aí sucesso nessa sua função, sem dúvida, também 

cumprimentar o seu vice, o Deputado Caio França, e junto, certamente, nós faremos 

desta Comissão uma grande comissão, dando a ela a importância, o valor que ela tem. 

Então, parabéns, Caio, parabéns, Célia Leão, por este momento, pela presidência e vice-

presidência, em meu nome e em nome do Partido Verde.  

O SR. ANTONIO SALIM CURIATI -  PP – Pela ordem, senhora presidente. 

A SRA. PRESIDENTE CÉLIA LEÃO – PSDB – Pela ordem, nobre deputado 

Salim Curiati. 

O SR. ANTONIO SALIM CURIATI -  PP – Eu não queria ser insistente, 

perturbar o andamento aqui da reunião, que é uma reunião importante, porque é a 

Comissão de Justiça, sem dúvida alguma é a Comissão mais importante da Assembleia 

Legislativa de São Paulo. 

Eu estou aqui na Assembleia há um pouco mais de 40 anos e tenho certeza de 

que todos nós somos bem-intencionados, todos nós realmente oferecemos o melhor 

quando indicamos o nome de V. Exa. para presidir a Comissão de Justiça, com o apoio, 

com a vice-liderança do Caio. Eu acho que vamos ter um resultado favorável. Eu tenho 
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certeza que Deus haverá de nos ajudar e fazer com que todos nós tenhamos resultado 

favorável. Muito obrigado! E parabéns, nobre presidente e meu vice-presidente. 

A SRA. PRESIDENTE CÉLIA LEÃO – PSDB – Obrigada, deputado. 

O SR. RODRIGO MORAES – PSC – Pela ordem, senhora presidente. 

A SRA. PRESIDENTE CÉLIA LEÃO – PSDB – Pela ordem, nobre Deputado 

Rodrigo Moraes.  

O SR. RODRIGO MORAES – PSC – Bom, gostaria de cumprimentar aqui 

todos os deputados daqui da Comissão, cumprimentá-la, parabenizá-la, em meu nome, 

em nome do nosso partido, o PSC. Dizer que nós já estivemos aí juntos na caminhada, 

na Comissão de Fiscalização e Controle, da qual a senhora era presidenta, e eu vice. E 

fico feliz hoje que a senhora aqui na Comissão de Constituição e Justiça. Será a nossa 

presidenta aí pela a sua competência, pela sua história, pelo seu trabalho e pelo ótimo 

trabalho que desenvolvemos na Comissão de Fiscalização e Controle e ter ao seu lado 

um jovem, como eu também. 

O primeiro mandato aqui nesta Casa, meu também, era o primeiro mandato no 

mandato passado. Nosso Caio França, aí desejo a você também muitas felicidades aí e 

que juntos possamos aqui na Comissão levar adiante os bons projetos para o nosso 

estado de São Paulo e fazer com que essa Casa, como nós já temos visto no início dessa 

Legislatura, já tem se mobilizado muito, ela possa se mobilizar muito mais e fazer 

muito pelo nosso estado de São Paulo. Deus abençoe a sua gestão, que a senhora possa 

aí prosseguir e fazer um grande trabalho frente dessa Comissão junto com o Deputado 

Caio França. Parabéns.  

  A SRA. PRESIDENTE CÉLIA LEÃO – PSDB – Obrigada, Deputado 

Rodrigo Moraes. Pela ordem, nobre Deputado Milton Vieira. 

O SR. MILTON VIEIRA – PSD – Deputada Célia Leão, é uma satisfação tão 

enorme estar aqui novamente na CCJR. Quando a senhora colega colocou que presidiu a 

Comissão alguns anos atrás, eu fazia parte dela também. Então, trabalhamos juntos. 

Então, agora eu volto para a Comissão com V. Exa. sendo eleita aqui presidente. Para 

mim, é uma satisfação muito grande. Fiquei muito feliz de poder estar aqui na 

Comissão. Queria agradecer ao Deputado Carlão Pignatari, meu líder, o Coronel 



8 
 

  
 

Camilo, em nome de quem eu represento aqui a bancada do PSD, da Deputada Rita 

Passos, da Deputada Marta Costa que trabalharam... e também da Deputada Maria Lúcia 

Amary, que acabou renunciando a sua vaga aqui na Comissão, sua titularidade, para que 

eu pudesse representar aqui o meu partido o PSD. Então, para mim, é uma honra estar 

aqui com todos vocês. Parabéns ao Deputado Caio França, jovem. 

A senhora falava do vice-governador e eu já observei isto: da humildade. E a 

humildade. Isso diz... Está escrito na bíblia isso: “Que a humildade precede a honra”. 

Então, a pessoa que tem humildade ela... a honra vai à frente. A humildade está antes. 

Então, o senhor vai ser honrado aqui na Comissão, nessa Casa. Deputado Cauê Macris, 

ouvindo aqui o senhor, um jovem que tem uma brilhante atuação aqui. Tem no sangue, 

né, “pedigree” já porque trabalhei com o seu pai, Vanderlei Macris. Obrigado pela 

confiança de colocar o nosso nome aí para a Comissão e cumprimentar, aqui, o padre 

Afonso, Rodrigo Moraes, o Zerbini, o Gilmaci Santos, Carlos Cezar, nosso 

companheiro, nosso decano, aqui, na Assembleia Legislativa, nosso líder aqui. E vamos 

trabalhar muito nessa Comissão. Ela é muito importante, talvez a mais importante da 

Assembleia, tudo passa por aqui e nós vamos dar o melhor para que a Assembleia possa 

corresponder com os anseios da nossa sociedade, que são muitos e nós vamos estar aqui 

presentes para trabalhar. Parabéns, Deputado Célia Leão! Parabéns a todos. 

O SR. GILMACI SANTOS – PRB – Pela ordem, senhora presidente. 

A SRA. PRESIDENTE CÉLIA LEÃO – PSDB – Pela ordem, nobre deputado 

Gilmaci Santos. 

O SR. GILMACI SANTOS – PRB – Da mesma forma, Senhora Presidente 

Célia Leão, cumprimentar Vossa Excelência, com o seu Vice Caio França, e os demais 

membros dessa Comissão e saudar aqui, de maneira especial, Cauê, nosso líder de 

governo, que tem uma tarefa árdua, dura. Sei que o peso nas suas costas não vai ser 

fácil, não é fácil, está prendendo a barriga pra isso, você se preparou. E dizer que essa 

Comissão, como todos já disseram, é uma das... talvez se não for uma das principais 

comissões dessa Casa, onde praticamente todos os projetos passam por aqui. E dizer da 

alegria, da satisfação por fazer parte desse momento dessa Comissão. Essa Assembleia 

que vive um novo momento com a eleição também do nosso jovem Presidente Fernando 

Capez, dando aí uma dinâmica diferenciada a essa Casa. E eu acredito que essa 

Comissão vai ter uma participação muito importante nos trabalhos, no andamento dessa 
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Casa. Então, parabenizar todos os membros, agradecer a minha bancada, do PRB, a 

pessoa do Jorge Wilson, pela confiança da minha indicação e nos colocar sempre aqui, 

presidente, à sua disposição, a qualquer hora, a qualquer momento que precisar, para 

que a gente possa fazer realmente essa Comissão andar e através dela fazer essa Casa 

caminhar e cada vez mais atender os anseios da nossa sociedade paulistana. Parabéns a 

todos! Que Deus abençoe a todos nós nessa Comissão.  

A SRA. PRESIDENTE CÉLIA LEÃO – PSDB – Obrigada, nobre Deputado 

Gilmaci Santos. Pela ordem, nobre Deputado Caio França.  

O SR. CAIO FRANÇA – PSB – Senhora Presidente Célia Leão, primeiro, 

parabenizar também a presidência de Vossa Excelência. Dizer que sei que estaremos 

muito bem conduzidos sob vossa gestão e, sem dúvida, ao mesmo tempo agradecer a 

todos os colegas aqui que contribuíram para que eu pudesse ocupar esse importante... 

essa importante função ao seu lado. Dizer que estou muito animado, muito à vontade, 

acho que o fato de ser jovem, a energia transborda muitas vezes. Então, de fato, muito 

animado. Agradecer de maneira muito especial ao meu líder Carlos Cezar, enfim, a 

todos que compõem aqui a Comissão de Justiça. Agradecer também, em nome do 

Rodrigo e do padre Afonso, ao bloco parlamentar, que me permitiu também a estar, 

neste momento, ao Cauê, que eu sei que também sempre foi supergentil com relação ao 

nosso nome.  

Para dizer que estou muito animado. Tive a oportunidade, como vereador, ser 

Presidente da Comissão de Justiça, na cidade de São Vicente. Eu sei que o tamanho e a 

dimensão são totalmente diferentes, mas acho que, além disso, a formação também. Eu 

sou advogado, também como a senhora, formado pela Universidade Católica de Santos. 

Acho também que isso pode contribuir um pouco com o trabalho que V. Exa. vai 

desenvolver aqui, mas confesso estar muito animado, muito entusiasmado com o nosso 

trabalho daqui pela frente. Obrigado. 

O SR. JOSÉ AMÉRICO – PT – Pela ordem. Pela ordem. 

A SRA. PRESIDENTE CÉLIA LEÃO – PSDB – Obrigada, Deputado Caio 

França. Pela ordem, nobre Deputado José Américo, por favor.  

O SR. JOSÉ AMÉRICO – PT – Eu estou chegando atrasado. Queria 

consignar, não sei se é possível, simbolicamente, o meu voto para a senhora, como 
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presidente; e ao Deputado Caio França, como vice. Então, queria consignar e desejar 

boa sorte a vocês dois aqui nessa Comissão. Muito obrigado. 

A SRA. PRESIDENTE CÉLIA LEÃO – PSDB – Muito obrigada, Deputado 

José Américo... 

O SR. JOSÉ AMÉRICO – PT – Eu vim fazer isso e vou ter que sair correndo, 

mas queria deixar aqui registrado o meu voto e o meu... o meu... a minha solidariedade e 

o meu apoio a vocês. Obrigado. 

A SRA. PRESIDENTE CÉLIA LEÃO – PSDB – Então, Deputado José 

Américo... Antes que V. Exa. se retire, e além de agradecer, e posso fazer em nome do 

nobre Deputado Caio França, também essa confiança e esse voto, eu tinha acabado de 

anotar aqui o nome de V. Exa. e dos outros deputados que não estavam, não estão aqui 

ainda, mas de forma especial a sua presença e a sua não presença. Já tinha notificado o 

secretário, mas que o senhor chegaria. Então, dizer que nós reconhecemos a correria do 

dia a dia da política e o senhor nunca atrasa. O senhor está na hora certa, no lugar certo. 

Então, agradecer o voto, agradecer a participação. 

O SR. JOSÉ AMÉRICO – PT – Obrigado, deputada. Obrigado. 

O SR. CAUÊ MACRIS – PSDB – Pela ordem, presidente. 

A SRA. PRESIDENTE CÉLIA LEÃO – PSDB – Pela ordem, nobre Deputado 

Cauê Macris, que é o nosso líder de governo, e que tem feito já... é... começando agora 

com essa nova tarefa. Líder da minha bancada, que foi um jovem, como os outros 

deputados aqui que são jovens. Promissor! Eu tenho que falar isso, Deputado Cauê, não 

só pela amizade que nos une, pela região que nós trabalhamos juntos, mas pelo 

reconhecimento do talento que V. Exa. tem e tem demonstrado todos os dias. Eu acho 

que independente de questão político-partidária, todos reconhecem a sua grandeza e não 

é pela sua altura, é pela sua história, é bem diferente. Pela ordem, nobre Deputado Cauê 

Macris.  

O SR. CAUÊ MACRIS – PSDB – Quero agradecer a V. Exa., assim como 

agradeço a todos os deputados aqui. Eu não ia me manifestar, mas três motivos me 

fizeram manifestar: primeiro dizer que eu fui, nos últimos três anos antes de virar líder 

do PSDB, membro efetivo dessa Comissão. Então, essa é uma Comissão que eu zelo 



11 
 

  
 

muito, tenho um prazer muito grande e uma felicidade muito grande de, agora, ter 

dentro da Bancada do PSDB, o Deputado Zerbini, que além de um grande deputado, é 

um grande amigo. E principalmente, de vê-la como presidente dessa Comissão. Não sei, 

Salim, se todos sabem, mas eu antes de ser deputado, a primeira pessoa que eu fui 

consultar sobre uma possível candidatura minha a deputado estadual foi a Deputada 

Célia Leão. E ela foi uma das grandes incentivadoras para que eu pudesse também 

ingressar na vida pública, mesmo sabendo que a gente, não disputa sangrenta, mas que a 

gente ia disputar o mesmo nicho de voz, na mesma região. Aí ela foi uma grande 

incentivadora. E eu vê-la presidente da Comissão, você que tem estatura para ocupar 

qualquer cargo dentro dessa Assembleia, desde a Presidência da Assembleia ou 

qualquer outro cargo, eu fico muito feliz de vê-la à frente da principal Comissão aqui da 

Assembleia Legislativa.  

A segunda questão, com relação à eleição do Caio França. Todo mundo tem uma 

visão... o fato de “Olha, o filho do vice-governador foi eleito deputado”. Todo mundo 

tem uma visão: “Pô, ele vai chegar aqui, nariz em pé, um cara difícil”, e o Caio está 

demonstrando-se dentro da Assembleia que tudo aquilo que se pensa, pelo fato de ele 

ter a envergadura do pai, né, que coloca que ele é totalmente ao contrário. Uma pessoa 

humilde, competente, batalhadora, parceira, né, que tem ajudado os demais colegas. 

Então, cumprimentar aqui o Deputado Caio França, na figura de quem eu cumprimento 

todos os amigos que estão aqui. (Palmas.) O Rodrigo Moraes, padre Afonso, Salim 

Curiati, Milton Vieira, Gilmaci Santos, Carlos Cezar. Eu acho que essa Assembleia, 

presidente, está gostosa de trabalhar porque a gente vê uma necessidade, uma vontade 

de cooperação em discutir o futuro do nosso estado, que eu acho que é para isso que nós 

estamos aqui. Então, eu não ia me manifestar, mas fiz questão de manifestar-me para 

fazer essa ponderação a respeito de V. Exa. e fazer essa ponderação a respeito do Caio 

França nessa importante Comissão. 

A SRA. PRESIDENTE CÉLIA LEÃO – PSDB – Obrigada, Deputado Cauê 

Macris. Pela ordem, nobre Deputado Carlos Cezar.  

O SR. CARLOS CEZAR – PSB – Sabe presidente, apenas para parabenizar, 

agora, efetivamente, o Deputado Caio França. Bem colocado pelo Deputado Cauê 

Macris, uma pessoa sensacional, extremamente preparada, convicta, parceira. Eu tenho 

certeza que vai contribuir muito nessa Comissão. Uma Comissão que, nos últimos 
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quatro anos, eu pertenci, juntamente com o Deputado Salim Curiati. Nós participamos 

aqui, trabalhamos e aqui é onde se travam os maiores debates. Talvez, lá no Plenário, 

nós não tínhamos tanto debate como tínhamos aqui, né, com pessoas como o Deputado 

João Antonio, do PT, Deputado Capez, que sempre participou ativamente aqui nessa 

Comissão, enfim, são várias matérias que nós teremos aqui, grandes debates, mas eu 

tenho certeza que Ininteligível de V. Exa., presidente Célia Leão, juntamente com o 

Deputado Caio França, vice-presidente, os relatores que aqui serão levantados. Nós 

daremos celeridade e muita capacidade de produção dessa Casa.  

Então, apenas parabenizar mais uma vez V. Exa., Deputado Caio, cada membro 

aqui, Deputado Padre Afonso, Deputado Rodrigo Moraes, Marcos Zerbini, o Deputado 

Salim Curiati, o nosso decano, Deputado Milton Vieira, Deputado Gilmaci Santos e 

agradecer muito o trabalho e parabenizar o nosso líder do governo, que está fazendo 

uma verdadeira revolução nessa Casa, né. Nós temos várias inovações aqui. Parabenizar 

o Deputado Cauê Macris, Deputado Carlão Pignatari, do PSDB, e ao bloco parlamentar 

que se formou nessa Casa e que hoje se mostra ser uma realidade. Nós já aprovamos 

algumas comissões ontem, algumas presidências, hoje, outras, e avançamos na forma 

mais pacífica possível, mostrando a eficiência e celeridade. Apenas isso. Parabéns a 

todos! 

A SRA. PRESIDENTE CÉLIA LEÃO – PSDB – Obrigada, deputado Carlos 

Cezar. Pela ordem, nobre Deputado Marcos Zerbini. 

O SR. MARCOS ZERBINI – PSDB – Eu queria primeiro cumprimentar a 

todos os colegas deputados, a nossa querida Deputada Célia Leão. Parabenizar a... 

primeiro ao Caio França porque ele é jovem de idade, mas já tem muita experiência 

política, né. Está chegando pela primeira vez aqui na Assembleia e já de cara ocupa a 

vice-presidência da Comissão. Isso é competência política, não é... não é nenhum 

presente dado, sem dúvida nenhuma. Então... E queria dizer que eu estou muito feliz, 

não pela deputada, mas pela amiga Célia Leão, que ocupa a presidência da Casa porque 

uma das coisas que sempre me impressionou na sua pessoa, minha querida amiga 

“Celinha”, foi a disponibilidade, a força de se colocar a serviço do todo, de toda 

bancada, de toda Casa. Você é um testemunho de gente que não tem nenhuma empáfia, 

nenhuma postura de autoridade, muito pelo contrário, você sempre foi muito amiga, 

sempre abriu mão das posições para poder compor a bancada, para poder atender os 
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companheiros e companheiras. Então, eu fico muito feliz de poder vê-la na presidência 

dessa Comissão e queria dizer que estamos à disposição para poder ajudá-la naquilo que 

for necessário.  

Então, que Deus abençoe muito esse seu mandato à frente da Comissão e que 

conte conosco para aquilo que for possível.  

A SRA. PRESIDENTE CÉLIA LEÃO – PSDB – Deputado Zerbini, se 

permite, antes, só passar a palavra ao Deputado Milton Vieira... 

O SR. MILTON VIEIRA – PSD – Só pedir licença.... 

A SRA. PRESIDENTE CÉLIA LEÃO – PSDB – Por favor.... 

O SR. MILTON VIEIRA – PSD – Porque a “Saúde” está elegendo o 

presidente e tem dois minutinhos. Lá eu vou para dar quórum. 

A SRA. PRESIDENTE CÉLIA LEÃO – PSDB – Por favor, deputado! 

O SR. MILTON VIEIRA – PSD – Então, me permite... 

A SRA. PRESIDENTE CÉLIA LEÃO – PSDB – Onde o senhor estiver, o 

senhor é importante. O senhor tem que ir. (Risos.) Estou tirando daqui. Obrigada, líder 

Cauê Macris. Deputado Zerbini, só dizer a V. Exa. e a todos os membros que estão aqui, 

de forma muito rápida, outras comissões estão acontecendo, outras votações para 

presidente e vice-presidente, mas dizer que manifestações, todas as manifestações aqui 

nos estimulam muito e nos ajudam a entender que a política que é o nosso caminho de 

trabalho, de tarefa e de missão. Mas uma manifestação também de amizade, nos 

estimula também como ser humano porque não é uma tarefa fácil. A política não é uma 

tarefa fácil para ninguém, nem para homem, nem para as mulheres, independentemente 

da questão político-partidária, mas a gente faz... faz essa tarefa ou cumpre essa missão, 

esse caminho, como eu dizia, porque nós temos obrigações, mas ficam muito mais 

fáceis essas obrigações acontecerem com amizade, com carinho, com amor porque nos 

ajuda sobremaneira. Deputado Rodrigo Moraes também pode, por favor, pode e deve 

ajudar no trabalho da Comissão aqui ao lado. Não tem problema nenhum, já 

agradecemos a manifestação e a presença de Vossa Excelência.  
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Então, deputado, aqui para nós é tarefa, aqui para nós é trabalho. Então, nos 

estimula muito. Obrigada aí, obrigada por trazer o nosso nome também aqui. Nós 

sabemos, a Casa tem acordo, tem conversas, em que o Presidente Fernando Capez tem 

um papel preponderante em tudo isso. Os líderes das bancadas, também. Não é. Os 

membros aqui dos partidos políticos. A gente recebe isso como um bom acordo, mas 

um acordo de cada membro. Eu fiz um gesto, obviamente, gesto de carinho de pedir o 

voto a cada um porque é assim que acontece na política e na democracia. E é com esse 

espírito que nós vamos trabalhar. 

Então, agradeço muito a manifestação de V. Exa. também. Eu pelo gesto ou não 

gesto. Acho que não tem nenhum deputado a se manifestar, eu queria duas coisas: uma 

é agradecer também às assessorias, todas elas, de todos os partidos políticos. E se todas 

as comissões são importantes, são, essa aqui sem assessoria a gente não anda um passo, 

não anda um metro, não coloca na pauta um projeto, de forma definitiva. Então, as 

assessorias, eu arriscaria dizer, deputado Salim Curiati, elas não são importantes, elas 

são absolutamente imprescindíveis. Então, sem as assessorias, independente dos 

partidos políticos, essa Comissão só anda também por causa dos senhores e das 

senhoras. Então, agradecer já de antemão a presença, o trabalho nos gabinetes, as boas 

brigas para ver a pauta, aquela coisa toda que é natural no parlamento, mas nós 

precisamos de vocês, me permitam chamá-los de vocês. E a outra coisa, só a maioria, 

não, a maioria ainda está, como é que nós fazemos com as nossas reuniões? Mantemos, 

às quartas-feiras, às 14h30? Há consenso?  

Então, secretário, vamos manter todas as quartas-feiras, às 14h30, os nossos 

trabalhos da Comissão de Constituição e Justiça.  

Do mais, então, não tendo nada a ser deliberado. Já foi deliberado para o que era 

para essa pauta. Agradecemos a presença de todos e estão encerrados os nossos 

trabalhos. 

Muito obrigada. (Palmas.) 

 

*      *      * 
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