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COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO (CFOP) 

04.07.2018 - 1ª reunião 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Havendo número 

regimental, declaro aberta a reunião extraordinária da Comissão de Finanças, 

Orçamento e Planejamento da 4ª Sessão Legislativa, da 18ª Legislatura, convocada com 

a finalidade de deliberar sobre o voto do relator, deputado Edson Giriboni, ao PL 

273/2018, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2019. 

Solicito à secretária a leitura da Ata da reunião anterior. 

 

O SR. ORLANDO BOLÇONE - PSB - Sr. Presidente, nos termos regimentais, 

solicito que seja considerada aprovada a Ata da reunião anterior. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Havendo consenso, 

está dispensada a leitura da Ata da reunião anterior.  

Quero registrar a presença dos nobres deputados Marco Vinholi, líder do PSDB; 

Teonilio Barba; Vaz de Lima; Edson Giriboni, relator desta LDO; Orlando Bolçone e 

este presidente, deputado Wellington Moura. 

Antes de entrarmos na discussão da LDO, quero saber se ela já foi apreciada por 

todos os membros desta Comissão. 

 

O SR. VAZ DE LIMA - PSDB - Sr. Presidente, acabamos de receber o relatório. 

Ainda está quente. Queria fazer uma sugestão: que nós suspendêssemos ou 

encerrássemos esta reunião, porque há outra marcada para as 14:30 ou 15 horas, se não 

me engano.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Tem às 11:30, às 

14:30 e às 15 horas. 

 

O SR. VAZ DE LIMA - PSDB - Eu sugeriria que marcássemos para retornar às 

15 horas, para dar tempo de ler tudo isso. Em comum acordo, voltaríamos às 15 horas 

para darmos continuidade. 
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O SR. TEONILIO BARBA LULA - PT - Queria fazer a mesma sugestão. A 

nossa assessoria precisa analisar. Que suspendêssemos a reunião das 11:30 e a das 14 

horas e 30 minutos, para retornarmos às 15 horas. Dá tempo de darmos uma analisada e 

retornarmos aqui. 

 

  O SR. ORLANDO BOLÇONE - PSB - Como todos vão ter acesso e terão todo 

esse tempo para ler, sugiro que seja dado como lido. 

 

O SR. VAZ DE LIMA - PSDB - Eu não acredito que V. Exa. está fazendo essa 

proposta. Sempre costumo brincar, depois V. Exas. acham ruim. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Este presidente não 

irá dar como lido o relatório. Já está decretado por este presidente que não iremos dar 

como lido. Não iremos dar início à discussão da LDO enquanto todos os deputados não 

lerem. 

 

O SR. ORLANDO BOLÇONE - PSB - Sr. Presidente, falei como lido. A 

discussão seria feita... só estou propondo... 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Deputado Orlando 

Bolçone, não temos como dar como lido, se o relatório chegou a todos os deputados 

neste presente.  

 

O SR. MARCO VINHOLI - PSDB - Só para registrar a concordância com a 

proposta do deputado Vaz de Lima para desconvocar as próximas reuniões, a das 11:00 

e a das 14:30, para voltarmos às 15 horas e começar a falar sobre a LDO, depois de 

termos lido este relatório, que chegou quentinho para nós, para podermos analisá-lo 

tecnicamente. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Este presidente vai 

dar por levantados os trabalhos e iremos voltar às 14:30 e às 15 horas. Caso não haja 

consenso para as 14:30, ainda tem a reunião das 15 horas, se houver comum acordo 

entre todos os deputados. 
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O SR. TEONILIO BARBA LULA - PT - A assessoria vai olhar, nós também 

iremos olhar. Nesse intervalo, nós temos que comer alguma coisa, temos que almoçar. É 

razoável manter às 15 horas. Isso aqui vai depender das negociações, como elas vão 

andar ou não. É isso. 

 

O SR. MARCO VINHOLI - PSDB - Nós temos uma eleição de CPI. Então, 

também me somo ao deputado Teonilio Barba, apelando para que seja às 15 horas. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Quero ouvir de 

todos os deputados. Três deputados querem às 15 horas. Deputado Orlando Bolçone, 

pode ser às 15 horas? Deputado Edson Giriboni? 

 

O SR. EDSON GIRIBONI - PV - De acordo. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Este presidente 

queria que fosse às 14:30 e às 15 horas, mas a maioria vence.  

Antes de dar por levantados os trabalhos, há o voto em separado dos deputados do 

PSDB, deputado Vaz de Lima e deputado Marco Vinholi. Já foi protocolado o voto em 

separado. Caso algum deputado queira apresentar o seu voto em separado, tem até às 15 

horas para apresentá-lo. 

 

O SR. VAZ DE LIMA - PSDB - Quero registrar, desde logo, que o relatório está 

sendo apresentado pelos integrantes do PSDB da comissão. Os que virão ainda serão 

signatários do documento. Só para registrar que não é uma coisa do deputado Marco 

Vinholi ou do deputado Vaz de Lima. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - É o voto em 

separado do PSDB, dos três deputados que são membros desta comissão. 

 

O SR. VAZ DE LIMA - PSDB - Não irão assinar, porque não chegaram a tempo, 

mas nós já protocolizamos. Só para alertar que isso irá ocorrer. 

 

 O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Como ainda não 

entramos em discussão, quero deixar claro que qualquer deputado membro desta 
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comissão ainda pode apresentar o seu voto em separado. Depois que dermos início à 

discussão, não iremos mais aceitar nenhum voto em separado. Já comunico, desde já, a 

todos os deputados desta comissão. 

Antes de darmos por encerrados os trabalhos, gostaria de convocar uma reunião 

extraordinária para amanhã, às 15 horas e às 14 horas e 30 minutos, com a mesma 

finalidade desta pauta. 

Está encerrada a reunião. 

 

* * * 

 

 

 

 

 

  

 


