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AUDIOTEXT SERVIÇOS E CIA. LTDA. - ME 

 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO  

09.05.2018 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Declaro aberta a 

Reunião Especial de eleição de vice-presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e 

Planejamento, para o período remanescente do segundo biênio da 18ª legislatura. 

Registo a presença dos deputados Orlando Bolçone, Davi Zaia, Edson Giriboni, Enio 

Tatto e do grande e ilustre Teonílio Barba. Consulto os senhores membros se há alguma 

indicação de nome para o cargo de vice-presidente desta Comissão.  

 

O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Eu indico o deputado... 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Pela ordem, 

deputado Enio Tatto.  

 

O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Orlando Bolçone. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Mais algum 

deputado gostaria de indicar alguém? Coloco em votação o nome do indicado. Vamos 

fazer por votação nominal. Como vota, deputado Enio Tatto? 

 

O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Deputado Orlando Bolçone. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Como vota, 

deputado Teonílio Barba? 

 

O SR. TEONÍLIO BARBA LULA - PT - Cumprindo acordo partidário, Orlando 

Bolçone. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Como vota, 

deputado Edson Giriboni?  
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O SR. EDSON GIRIBONI - PV - Com muita alegria, no deputado Orlando 

Bolçone. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Como vota, 

deputado Davi Zaia? 

 

O SR. DAVI ZAIA - PPS - Igualmente, no deputado Orlando Bolçone. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Como vota, 

deputado Orlando Bolçone? 

 

O SR. ORLANDO BOLÇONE - PSB - Voto no meu nome, Orlando Bolçone. 

 

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

também vota no deputado Orlando Bolçone. Portanto, Srs. Deputados, declaro o 

deputado Orlando Bolçone vice-presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e 

Planejamento.  

 

O SR. DAVI ZAIA - PPS - Parabéns.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Parabéns.  

 

O SR. ORLANDO BOLÇONE - PSB - Questão de ordem, Sr. Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Com a palavra, 

deputado Orlando Bolçone.  

 

O SR. ORLANDO BOLÇONE - PSB - Quero fazer um agradecimento especial 

a todos os colegas aqui presentes, estimados deputados Enio Tatto, Teonílio Barba, 

Edson Giriboni, amigo querido Davi Zaia, e V. Exa., Wellington Moura. Tenham 

certeza do meu compromisso. Já fui vice-presidente da Comissão de Ciência e 

Tecnologia, e vou procurar exercer com toda a humildade que o próprio cargo exige, 



3 
 

mas também com muita determinação, de forma a estar à serviço de todos os deputados 

e da Casa. Sei que é um ano desafiador e difícil, porque vamos construir as bases do 

próximo governo, que não temos ainda quem vai ser o governador, mas sei dessa 

responsabilidade.  

Vossa Excelência pode ter certeza de que serei um fiel servidor, sempre me 

colocando à disposição para contribuir onde for necessário. Agradeço muito, em 

especial pela indicação do amigo querido Enio Tatto. Obrigado. 

 

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

Bolçone, quero parabenizá-lo por assumir a vice-liderança, um lugar que eu também 

havia assumido anteriormente. Tenho um grande respeito e carinho por V. Exa., que 

com certeza é uma pessoa competente para assumir na nossa ausência, e também capaz 

para conduzir essa Comissão, e fazer com que ela também possa trazer todos os méritos 

ao Estado de São Paulo.  

Parabenizo também todos os deputados que votaram no deputado Orlando 

Bolçone, que com certeza é uma excelente pessoa, e tem demonstrado isso em seu 

mandato.  

 

O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Sr. Presidente, queria parabenizar também o 

eleito neste momento, deputado Orlando Bolçone. Sobre a capacidade, seriedade e 

competência nós não temos dúvida nenhuma. Mas queria reafirmar mais uma vez um 

pedido que faço, e tenho certeza que o deputado Teonílio Barba também, do 

compromisso que temos de tentar inovar, tentar avançar nessa Comissão de Finanças, 

Orçamento e Planejamento, uma das mais importantes. Porque trabalhamos com 

orçamento do Estado, a lei mais importante. É a que define os recursos para cada área 

do estado de São Paulo, para a população, que mexe com a vida das pessoas. 

E quando da sua eleição, eu coloquei duas metas que seriam importantes 

tentarmos avançar, que é a questão das audiências públicas, do orçamento. E esse ano 

temos um motivo a mais, porque desde 2006 vemos lutando e votamos por unanimidade 

o orçamento impositivo, que se torna lei, aquilo que é colocado no orçamento, em 

termos das emendas parlamentares, e emendas fruto das audiências públicas. Todas as 

demandas que recebemos no estado de São Paulo. Então de fazermos as audiências no 

primeiro semestre, e tentar, junto com a Casa e a Mesa Diretora, aperfeiçoarmos e 
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darmos mais ênfase, mais atenção em termos de divulgação, para que realmente 

possamos percorrer esse estado ouvindo as entidades, os vereadores, prefeitos, mas com 

mais divulgação.  

É isso que está faltando, que V. Exa. juntamente com o deputado Bolçone falem 

com o presidente da Casa. Hoje tem um novo caráter com o orçamento impositivo, acho 

que a população começa a acreditar mais nessas audiências públicas. E repetindo mais 

uma vez, acho muito importante que também a partir desse ano, que tentemos, tanto a 

LDO que já chegou na Casa, como o orçamento, as contas, que criemos sub-relatorias 

para nos aprofundarmos mais nesse papel de apurar e fiscalizar o Executivo do Estado, 

assim como o Poder Judiciário, o Tribunal de Contas, o MP. É um trabalho importante 

que a população espera da gente. E é obrigação nossa. 

Não é simplesmente aprovar um pacote sem aprofundamento nenhum. Então era 

só essas ressalvas, e parabenizar. Desejo boa gestão para vocês dois. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Perfeito, deputado 

Enio Tatto. Com certeza as audiências públicas é uma das coisas que nós também 

vamos dar prioridade. Uma das razões pela qual fiz questão de ligar para todos os 

deputados é para que possamos agilizar o processo, devendo ao nosso tempo, que esse 

ano será mais curto, devido as nossas eleições. Acredito que todos os deputados aqui 

vão sair novamente como candidatos para deputados estaduais e federais. Como temos 

esse mês e o de junho para fazermos as audiências públicas, procurei ligar para todos.  

Falta consultar apenas o nosso vice-presidente, mas todos os outros já foram 

consultados em relação aos municípios que queiram fazer audiências públicas. Eu 

prontamente disse que vamos atender os municípios, para que possamos fazer com que 

as audiências, primeiramente, funcionem. Até em relação ao relatório, porque acho de 

suma importância agora. A gente fazer valer no relatório do orçamento as audiências 

públicas, o que fomos fazer, o trabalho que fizemos. Se não, toda audiência pública terá 

sido em vão. E acredito que não é esse o trabalho dessa Comissão, mas sim que tenha 

resultados positivos para todos os municípios e regiões administrativas. 

Portanto, é uma coisa que também vamos falar quando escolhermos o relator, seja 

da LDO ou do orçamento. São coisas que vamos com certeza colocar em pauta para o 

relator, e conversar com ele a respeito dessa situação. Conte com meu apoio com 

relação a isso. Tenho certeza que também do deputado Orlando Bolçone, que também 
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vai estar junto conosco aqui dando as orientações, como um grande professor, nessa 

Comissão.  

 

O SR. TEONÍLIO BARBA LULA - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Pela ordem, 

deputado Teonílio Barba.  

 

O SR. TEONÍLIO BARBA LULA - PT - Só para não deixar passar batido aqui, 

primeiro desejo boa sorte ao deputado Orlando Bolçone, à V. Exa. também. Mas 

ratificar também as palavras do Enio Tatto, com um terceiro pedido a acrescentar. 

Como vamos trabalhar a questão da LDO e das contas do governador, o relatório final 

do ano, e dos bons costumes que tínhamos nessa Comissão podermos utilizar das 

leituras dos relatórios e toda a bancada. E outra coisa, é lutar contra essa história que 

aconteceu final do ano passado aqui, a questão quando nominaram um relator especial e 

destruíram o papel da Comissão. Nominaram um relator especial para as contas do 

governador e para o orçamento. 

Ontem eu presenciei um debate do deputado Carlos Cesar, reclamando 

exatamente da truculência, da maneira como ele foi tratado pelo presidente dessa Casa. 

E isso em virtude de uma covardia de uma parte dos deputados que aconteceu no final 

do ano. O presidente açodou a Bancada do PT, cortou o microfone do deputado Alencar 

Santana, o meu microfone e de muita gente. Eu alertava naquele momento, que vocês 

ficando quietos, ia dando cada vez mais condições dele fazer aquilo. E ontem ele fez a 

mesma coisa com o deputado Carlos Cesar, que é líder do atual governo. Então que 

lutemos contra esse tipo de coisa aqui nessa Casa.  

Essa Comissão tem um papel importante para ajudar nesse processo. E no mais, 

desejar boa sorte para o deputado Orlando, por quem tenho um grande respeito, e todos 

os deputados que sempre respeito muito por aqui. Mas tenho que registrar, porque vi 

esse debate ontem, e o que o Cauê Macris fez com o deputado Carlos Cesar não foi 

correto. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Perfeito, deputado 

Teonílio Barba. Deixar até mesmo claro que as contas, o relator especial primeiramente 
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é o presidente da Assembleia, que decide e designa isso. As contas, só cabe o relator 

especial na Comissão de Fiscalização e Controle, não nesta Comissão Parlamentar. 

Aqui é só o processo. Em relação ao orçamento, vamos seguir o Regimento Interno da 

Casa, para que possamos tomar as medidas certas e concretas, conforme o que está no 

regimento. É da forma como vamos atuar, respeitando sem dúvidas, todos os deputados 

membros dessa Comissão. E os que não são membros também serão respeitados. 

Vamos seguir o regimento.  

Não havendo mais nada a falar, estamos cancelando a reunião das 15 horas com a 

mesma pauta.  

 

O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Pela ordem, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Pela ordem, 

deputado Enio Tatto. 

 

O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Acho que poderíamos avançar hoje. Eu 

tenho uma sugestão sobre as audiências públicas. Nós precisamos fazer no mês de maio, 

e já estamos, hoje é dia nove, e no mês de junho. Então eu proporia que V. Exa., 

juntamente com a Mesa e a assessoria, obviamente conversando com todos nós 

deputados, combinarmos de começar na última semana de maio e durante o mês de 

junho. Acho que seria o suficiente. E na próxima reunião já trazer uma proposta.  

 

O SR. TEONÍLIO BARBA LULA - PT - Só antecipar, porque na última 

semana tem um feriado ponte no dia 30, uma quarta-feira. Então é bom, se tiver que 

fazer no mês de maio, antecipar por uma semana. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Claro, perfeito, 

concordo. Se todos estiverem de acordo, vamos fazer assim. Final do mês de maio 

agora, e início do mês de junho. Perfeito? Terceira semana de maio e as duas primeiras 

semanas do mês de junho, aí terminamos. 

 

O SR. ORLANDO BOLÇONE - PSB - No meu caso é simples, até para não 

tumultuar o processo, só São José do Rio Preto. Aí fica fechada a grade já. 
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O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Então na próxima 

semana já passo a relação, colocamos em votação e na pauta já com as datas e horários 

todos acertados. Alguns deputados que não quiseram se manifestar com relação às 

audiências, vamos colocar dos que quiseram se manifestar a fazer. Não havendo mais 

nada a tratar, está encerrada a presente sessão. Obrigado.  

 

* * * 


