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COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO (CFOP) 

04.07.2018 - 2ª reunião 

 

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

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

Orçamento e Planejamento da 4ª Reunião 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. ENIO LULA TATTO - PT - Sr. Presidente, solicito a dispensa da leitura 

da Ata. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Está dispensada a 

leitura da Ata, considerando-se aprovada a Ata da reunião anterior. 

Quero registrar a presença dos deputados Enio Tatto, Teonilio Barba, Edson 

Giriboni, Orlando Bolçone, Vaz de Lima, Marco Vinholi, Davi Zaia e este presidente, 

Wellington Moura. 

 

O SR. EDSON GIRIBONI - PV - Sr. Presidente, solicito a suspensão dos 

trabalhos por cinco minutos. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Sras. Deputadas, 

Srs. Deputados, a Presidência acolhe o solicitado pelo nobre deputado Edson Giriboni e 

suspende a reunião por cinco minutos. 

Está suspensa a reunião. 

 

* * * 

 

- Suspensa a reunião. 

 

* * * 
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O SR. VAZ DE LIMA - PSDB - Quero sugerir que a gente vá para perto do 

presidente tentar fazer um acordo, numa conversa só. 

 

* * * 

 

- A reunião é reaberta sob a Presidência do Sr. Wellington Moura. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB -  Nós vamos 

suspender, mas antes disso quero convocar extraordinária para as 16 horas; 16 horas e 

15 minutos; 16 horas e 30 minutos; 17 horas; 17 horas e 30 minutos; 18 horas; 18 horas 

e 30 minutos; e 19 horas. Por questões regimentais, para não haver nenhum problema, 

vamos encerrar os trabalhos e realizar a extraordinária com a mesma Ordem que foi 

convocada, com o voto do relator ao PL 273/2018. 

 

O SR. VAZ DE LIMA - PSDB - Sr. Presidente, a praxe nossa é suspender a 

reunião.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Se eu suspender, 

deputado, eu tenho que estabelecer um horário, um prazo.  

 

O SR. VAZ DE LIMA - PSDB - Acho que não é assim. Posso estar muito 

enganado. Está suspenso, está dentro da comissão e nós pudemos ir jogando isso dentro, 

em vez de fazer essas... 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Então, vou só retirar 

as extraordinárias das 16 horas;16 horas e 15 minutos; e 16 horas e 30 minutos. E nós 

suspendemos os trabalhos até 16 horas e 30 minutos. E convocadas as outras extras, por 

garantia... 

 

O SR. - A partir das 18 horas a extraordinária? 
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O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Não. A partir das 17 

horas, com a mesma pauta. E vão ficar suspensos os trabalhos até 16 horas e 30 

minutos. 

 

* * 

 

- Suspensa, a reunião é reaberta sob a Presidência do Sr. Wellington Moura. 

 

* * * 

 

O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Sr. Presidente, acho que há muita gente aqui 

que está acompanhando... Está ruim o som, não? 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Este microfone está 

melhor, deputado. 

 

O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Há muita gente aqui acompanhando, muitas 

entidades, pessoal do HU, pessoal do Fórum das Seis e outras categorias. Acho bom 

esclarecer que essa suspensão dos trabalhos é porque existem, neste momento, 

conversas em todos os cantos da Assembleia Legislativa. O Colégio de Líderes está 

reunido e com certeza está tratando da LDO e de outros assuntos. A reunião que 

fizemos aqui foi para tentarmos aprimorar o relatório do deputado Edson Giriboni.  

Então, essa suspensão é para dar um tempo para nós nos reunirmos e vermos se 

conseguimos alguns avanços. Por exemplo, coloquei agora a proposta da questão do 

Iamspe, em que nós não mexemos mais uma vez. Então, vamos tentar avançar em todos 

os itens e reivindicações que há. A suspensão serve para isso. Porque suspender por 

suspender, para simplesmente voltarmos daqui a duas horas e continuarmos na estaca 

zero também não é plausível. Então, espero que neste período possamos avançar em 

alguns itens para melhorar o relatório, com toda a boa vontade do deputado Edson 

Giriboni, que está aquém das necessidades. 

 

 O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Obrigado, 

deputado Enio Tatto. 
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O SR. TEONILIO BARBA LULA - PT - Sr. Presidente, só para ratificar a 

questão que o deputado Enio Tatto acabou de levantar. Nós temos várias entidades, 

aqui, que têm interesse nesse tema da LDO e no Orçamento para o segundo semestre. 

Então, vamos também dar tempo para as pessoas: o pessoal do Fórum das Seis e as 

entidades aqui presentes, que também estão dialogando nos gabinetes dos deputados das 

comissões, para que possamos ir avançando nisso.  

E a sugestão, Sr. Presidente, é que a convocação ficasse a partir das 18 horas, 

porque está se iniciando agora o Colégio de Líderes, e uma boa parte de nós vai para lá, 

até vermos no que avançamos nas negociações. Então, em vez de ficar essa das 17 

horas, fica a convocação direto para as 18 horas. Acho que não atrapalha em nada. 

Porque se tiver que abrir a sessão no plenário, na sessão dos deputados, e tiver que fazer 

algum acordo e suspender lá... 

 

O SR. EDSON GIRIBONI - PV - Deputado Teonilio Barba, a sessão foi 

suspensa até 17 horas e 30 minutos. 

 

O SR. TEONILIO BARBA LULA - PT - Até 17 horas e 30 minutos? Então, 

está bom. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Então vamos 

suspender os trabalhos até 17 horas. 

 

O SR. VAZ DE LIMA - PSDB - Penso que sim. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Agora achamos um 

consenso. Estão suspensos os trabalhos até 17 horas, e as outras extras ficam mantidas. 

 Está suspensa a reunião. 

 

* * * 

 

- Suspensa a reunião. 

* * * 

 


