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COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO (CFOP) 

27.11.2018 

 

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

reunião extraordinária da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento da quarta 

sessão legislativa da 18ª Legislatura, convocada com a finalidade de deliberar sobre o 

voto do relator, deputado Vaz de Lima, ao RGL 1903, de 2018, que trata do balanço 

geral do Estado e do relatório sobre as Contas do Exercício de 2017.  

Solicito à secretária a leitura da Ata da reunião anterior. 

 

O SR. DAVI ZAIA - PPS - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

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

deputado Davi Zaia. 

 

O SR. DAVI ZAIA - PPS - Solicitar dispensa da leitura da Ata.  

 

O SR. PRESIDENTE WELLINGTON MOURA - PRB - É regimental, está 

dispensada a leitura, considerada aprovada a Ata da reunião anterior. Quero registrar a 

presença dos deputados Enio Tatto, registrar a presença do deputado Teonilio Barba, 

deputado Edmir Chedid, deputado Edson Giriboni e deputado Davi Zaia e este 

presidente Wellington Moura. 

  

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

 

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

deputado Teonilio Barba. 

 

O SR. TEONILIO BARBA LULA - PT - Para pedir vista do item 1 da pauta. 

 

O SR. PRESIDENTE WELLINGTON MOURA - PRB - É concedido o 

pedido de vista do item 1 da pauta. 
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O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

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

deputado Enio Tatto. 

 

O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Sr. Presidente, queria cumprimentar todos, 

faz tempo que a gente não se reúne aqui. Mas, Sr. Presidente, nós recebemos o 

Orçamento do Estado no dia 30 de setembro, e nós fizemos as audiências públicas no 

primeiro semestre devido ao ano eleitoral. O que está acontecendo, muitas entidades, 

muitos segmentos da sociedade do estado de São Paulo têm procurado, acho que todos 

os deputados, para discutir o Orçamento. Orçamento inclusive que o relator foi 

nomeado, o deputado Vinholi. 

 

O SR. PRESIDENTE WELLINGTON MOURA - PRB - Perfeito. 

 

O SR. ENIO LULA TATTO - PT - O que eu queria propor aqui para a 

Comissão de Finanças e Orçamento. Nós já não fizemos uma discussão sobre a LDO, 

ela já foi ao plenário, porque venceu o prazo de tramitação aqui na comissão. Eu queria 

propor que a gente fizesse pelo menos uma grande audiência, e nós temos tempo para 

isso, podia fazer no plenário Juscelino Kubitscheck, para a gente dar a oportunidade, 

agora com o Orçamento na mão, com o Orçamento vindo todo detalhado pelo governo 

do estado de São Paulo, para a gente dar a possibilidade para ouvir as entidades, para 

ouvir todo o pessoal que tem interesse, em fazer algum ajuste no Orçamento, para a 

gente dar essa oportunidade.  

Caso contrário, a gente não vai conseguir ouvi-los. Porque uma coisa é quando a 

gente faz as audiências públicas e ouve a sociedade, mas sem a chegada do Orçamento. 

A gente faz sem a Peça na mão, hoje nós temos a Peça na mão, hoje é possível a gente 

saber o que está destinado para a Educação, para a Saúde, para as universidades, o que 

tem para o Iamspe. Ou seja, todas as áreas, Agricultura, Esporte, Cultura, e acho que 

seria muito ruim para a Casa, e principalmente para nós da Comissão de Finanças e 

Orçamento e Planejamento, se a gente não abrir esse espaço, não dar essa oportunidade. 

Não estou pedindo nem duas, três, pelo menos uma grande audiência para a gente abrir 

a possibilidade de ouvi-los, agora que nós temos a Peça na mão e que já é de 

conhecimento de todo o mundo.  
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Então, quero fazer essa sugestão. Acho que o calendário é apertado, mas não 

custa nada a gente abrir esse espaço, a gente fazer essa audiência para ouvi-los.  

 

O SR. PRESIDENTE WELLINGTON MOURA - PRB - Registrando a 

presença do deputado Carlão Pignatari. E deputado Enio Tatto, essa sugestão com 

certeza é válida, inclusive nós não fizemos a audiência, nós não fizemos a questão da 

audiência na capital, ainda, na Grande São Paulo, de todas as audiências públicas que 

nós temos feito no interior, e nós vamos então até mesmo fazer uma audiência da 

Grande São Paulo, já incluindo o Orçamento de 2018, aliás, o Orçamento de 2019, que 

já é previsto.  

Então nós vamos fazer uma audiência aqui em São Paulo, também concordo, se 

todos também deputados concordarem, já tem até mesmo, já foi aprovado por todos os 

deputados. Vamos só remanejar essa data e faremos então na Grande São Paulo uma 

grande audiência, vamos falar com o presidente Cauê Macris, para que possa ser talvez 

até ser feita no plenário principal, se ele concordar, e faremos.  

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Pela ordem. 

 

O SR. PRESIDENTE WELLINGTON MOURA - PRB - Foi pedida vista do 

projeto do item 1, deputado Carlão Pignatari. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Eu gostaria de pedir vista conjunta. 

 

O SR. PRESIDENTE WELLINGTON MOURA - PRB - É regimental o 

pedido de vista conjunta.  

Não havendo mais nada a tratar, está encerrada a reunião.  

Obrigado a todos. 

 

* * * 


