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COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO  

E PLANEJAMENTO (CFOP) 

16.04.2019 

 

O SR. PRESIDENTE - ESTEVAM GALVÃO - DEM - Boa tarde. Havendo 

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

presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento para o primeiro biênio 

da 19ª Legislatura. Consulto os senhores membros se há a indicação de nomes para o 

cargo de presidente da Comissão. 

 

O SR. SEBASTIÃO SANTOS - PRB - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - ESTEVAM GALVÃO - DEM - Está com a palavra o 

deputado – quem pediu a palavra? Sebastião está com a palavra. 

 

O SR. SEBASTIÃO SANTOS - PRB - Para indicar o deputado Wellington 

Moura para a Presidência da Comissão. 

 

O SR. PRESIDENTE - ESTEVAM GALVÃO - DEM - Está indicado pelo 

deputado Sebastião Santos o nome do deputado Wellington Moura. 

 

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Pela ordem. 

 

O SR. PRESIDENTE - ESTEVAM GALVÃO - DEM - Está com a palavra, 

deputado. 

 

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Quero fazer a indicação como 

membro desta Comissão efetivo, fazer a indicação do deputado Wellington Moura para 

a Presidência desta Comissão. 

 

O SR. PRESIDENTE - ESTEVAM GALVÃO - DEM - Já está indicado e 

ratificado. Eu não sabia que o Sebastião não era membro. Mas então está indicado o 
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deputado Wellington Moura como candidato a presidente desta Comissão de Finanças, 

Orçamento e Planejamento para o primeiro biênio da 19ª Legislatura. Coloco em 

votação o nome do nosso deputado indicado. Os deputados que estiverem de acordo 

permaneçam como se encontram. Aprovado. Declaro eleito presidente da Comissão de 

Finanças, Orçamento e Planejamento o Sr. Deputado Wellington Moura, o qual convido 

para assumir os trabalhos. 

 

* * * 

 

- Assume a Presidência o Sr. Wellington Moura. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Boa tarde a todos. 

Quero, primeiramente, só agradecer aos deputados que fazem parte desta Comissão: 

deputado Castello Branco, está aqui presente, o deputado Paulo Fiorilo, deputado 

Roberto Engler, sempre presidente desta Comissão também. A deputada Carla 

Morando, não está presente, o deputado Estevam Galvão, deputado que estava 

presidindo, deputado Dirceu Dalben, deputado Ricardo Mellão, deputado Marcio da 

Farmácia, deputado Delegado Olim, deputado Alex da Madureira, deputado Gilmaci 

Santos, está aqui presente também, deputado Kenny, também se encontra aqui. 

Agradecer a todos pela confiança, e mais uma vez nós estamos aqui nesta 

Comissão de Finanças e Orçamento, que esta Comissão é de suma importância para esta 

Casa e para o Estado. Cumprimentar também o deputado federal Danilo Balas, o 

deputado André do Prado e o deputado Daniel José, que também estão aqui presentes. 

Deu quórum suficiente para aprovar qualquer projeto já. E nós temos essa 

responsabilidade, que sem dúvida é fazer com que esta Comissão – todos os projetos 

desta Casa, depois de serem pautados na CCJ, nas comissões temáticas, virão para esta 

Comissão. E nós com certeza trataremos todos os projetos com grande respeito para os 

deputados e também para esta Casa. 

Então deixo o agradecimento a todos vocês por nos darem mais uma vez essa 

responsabilidade. Como presidente eleito, consulto os senhores membros se há 

indicação de nomes para o cargo de vice-presidente. Consulto os Srs. Deputados.  
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O SR. RICARDO MELLÃO - NOVO - Pela ordem. 

 

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

deputado Ricardo Mellão. 

 

O SR. RICARDO MELLÃO - NOVO - Eu gostaria de indicar o deputado 

Castello Branco para Vice-presidência desta Comissão. 

 

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

Branco indicado para esta Vice-presidência. Há mais alguns? 

 

O SR. ROBERTO ENGLER - PSB - Pela ordem, presidente. 

 

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

deputado Roberto Engler. 

 

O SR. ROBERTO ENGLER - PSB - Com todo respeito ao deputado Castello 

Branco, eu gostaria de indicar para a Vice-presidência da Comissão de Finanças, o 

deputado Dirceu Dalben, do PR. 

 

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

Dalben, também indicado para assumir a Vice-presidência. Pergunto se: há mais algum 

membro que se coloca ou vai colocar alguém à disposição para esse cargo de vice-

presidente? 

 

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

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

deputado Alex. 

 

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Pedir cinco minutos, se o senhor 

permitir, para que a gente possa tentar entrar em um entendimento. 
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O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Coloco em 

discussão com todos os deputados, se não há consenso, estão suspensos os trabalhos por 

cinco minutos. 

 

* * * 

 

- A reunião é suspensa. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Retomados os 

trabalhos, então pergunto mais uma vez. Consulto os Srs. Deputados membros desta 

Comissão. Deputado indicado para a Vice-presidência da Comissão de Finanças. O 

deputado Castello Branco. 

 

O SR. CASTELLO BRANCO - PSL - Sr. Presidente, o deputado Castello 

Branco abre mão da candidatura considerando o consenso da Casa e visando a somar 

esforços com o Dalben.  

 

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

É nobre essa atitude, deputado Castello Branco, obrigado, e também do deputado da 

Vossa Excelência. Então coloco em discussão. Em votação, os Srs. Deputados que 

forem favoráveis. Vou em voto nominal perguntar para cada um. Como vota o deputado 

Castello Branco? 

 

O SR. CASTELLO BRANCO - PSL - Deputado Dalben. 

 

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

deputado Paulo Fiorilo? 

 

O. SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Deputado Dalben. 

 

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

deputado Roberto Engler? 
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O SR. ROBERTO ENGLER - PSB - Deputado Dirceu Dalben. 

 

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

registrando a presença da deputada Carla Morando – a deputada Carla Morando? 

 

A SR. CARLA MORANDO - PSDB - Dalben. 

 

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

deputado Estevam Galvão? 

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Dalben. 

 

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

deputado Dirceu Dalben? 

 

O SR. DIRCEU DALBEN - PR - Dirceu Dalben. 

 

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

deputado Ricardo Mellão? 

 

O SR. RICARDO MELLÃO - NOVO - Dalben. 

 

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

deputado Marcio da Farmácia? 

 

O SR. MARCIO DA FARMÁCIA - PODE - Dirceu Dalben. 

 

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

deputado Delegado Olim? 

 

O SR. DELEGADO OLIM - PP - Voto no deputado Dalben, e quero 

cumprimentar aqui o Mellão. 
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O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Como vota o 

deputado Alex de Madureira? 

 

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Voto Dirceu Dalben. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Desculpa, como 

vota o deputado Alex de Madureira? 

 

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Dirceu Dalben. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - E este presidente 

vota também no deputado Dirceu Dalben, que parabenizo, assumindo então a Vice-

presidência da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento. 

 

O SR. DELEGADO OLIM - PP - Pela ordem, Presidente. 

 

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

deputado Delegado Olim. 

 

O SR. DELEGADO OLIM - PP - Eu vou me retirar, porque eu vou continuar 

na minha Comissão. Parabenizo a todos, veja o dia que vai ser para a gente poder vir, 

obrigado. 

 

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

deputado Delegado Olim. 

 

(Vozes sobrepostas.) 

 

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

respeitando os pedidos, pela ordem. 

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Deputado Estevam Galvão primeiro. 
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O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Peço até desculpa 

ao deputado Marcio da Farmácia. 

 

O SR. MARCIO DA FARMÁCIA - PODE - Obrigado, Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Não vou esquecer 

mais deputado. 

 

O SR. MARCIO DA FARMÁCIA - PODE - Obrigado, presidente, queria 

parabenizar a vossa eleição, parabéns, eu acho que vamos ser muito bem representados 

aqui na Comissão de Finanças, e eu quero parabenizar o senhor. Queria parabenizar 

também o nobre deputado por ter recuado na eleição de vice e votado no Dalben, 

parabéns por essa sua posição, e parabéns pela sua responsabilidade de estar junto para 

integrar e fazer um bom trabalho. Obrigado. 

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

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

deputado Estevam Galvão. 

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Sr. Presidente, eu quero, ao iniciar, 

cumprimentar o meu grande e ilustre amigo, o deputado Castello Branco, que ele não 

me falou a tempo, mas numa outra oportunidade, Castello, nós caminharemos juntos. 

Mas na verdade, Sr. Presidente, eu apenas pedi a palavra para cumprimentar V. Exa. 

que tem conduzido muito bem os trabalhos desta Comissão. E hoje foi mais uma vez 

eleito por todos os membros. Parabéns pela sua conduta, pelo seu comportamento, pelo 

seu trabalho. E parabéns também ao Dirceu Dalben que foi também eleito – hoje é o 

primeiro mandato? –, você começou em uma Comissão maravilhosa composta por 

deputados bons, amigos, competentes. Parabéns também pela sua eleição.  

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Obrigado 

deputado Estevam Galvão pelas palavras e o respeito. Pela ordem, a deputada Carla 

Morando e depois eu passo para o deputado Paulo Fiorilo. 

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Obrigada. Primeiro, gostaria de me 

desculpar pela ausência, estava numa outra reunião, não consegui chegar a tempo, mas 

só para registrar que meu voto também seria seu como presidente e Dalben também. 

Parabenizá-los, e que a gente faça um bom trabalho aqui em benefício das pessoas. 

Muito obrigada. 

 

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

deputada Carla Morando, eu tenho certeza do seu comprometimento com esta 

Comissão. Deputado Paulo Fiorilo. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Primeiro, parabenizar o presidente 

eleito e também o vice, o Wellington Moura e o Dirceu Dalben, acho que a Comissão só 

tem a ganhar com a condução dos trabalhos pelos dois. Eu queria, Sr. Presidente, 

aproveitar, eu sei que não é pauta desta reunião, mas porque é urgente. Nós devemos ter 

a prestação de contas pelo secretário Meirelles, pelo que eu fui informado, ele não veio 

a Casa ainda este ano, quando deveria já ter vindo em fevereiro. Eu queria solicitar ao 

presidente que encaminhe o mais rápido possível a vinda do secretário para que a gente 

possa discutir a prestação de contas do primeiro quadrimestre e também dirimir dúvidas 

com relação ao Orçamento que está sendo executado. Muito obrigado, Sr. Presidente.  

 

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

deputado Paulo Fiorilo. No momento oportuno, porque, hoje, infelizmente, não cabe, 

nós vamos preparar e convidar, sem dúvida, o secretário para prestar contas, não só de 

um, mas de três quadrimestres que ele tem que apresentar – então, de passados, dos 

anteriores que infelizmente uma que foi apresentada não houve quórum suficiente, 

secretário terá que vir para prestar esclarecimentos, sem dúvida. 

 

O SR. CASTELLO BRANCO - PSL - Pela ordem, Sr. Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Pela ordem, o 

deputado Castello Branco. 

 

O SR. CASTELLO BRANCO - PSL - Bem, gostaria de enaltecer a sua 

eleição, desejar sucesso na missão, nesta que é talvez a Comissão mais importante desta 

Casa, junto ou mais do que a Comissão de Constituição e Justiça. Finanças, Orçamento 

e Planejamento são a alma do Estado. Parabenizar o meu colega deputado Dirceu 

Dalben, que tem competência e experiência para essa missão e também ao deputado 

Ricardo Mellão, muito obrigado pela indicação.  

Eu me candidatei a vice-presidente porque achei, entendia, que podia cooperar, 

mas houve uma orientação no sentido de não polarizar a eleição, de congregar, de 

agregar, todos vamos trabalhar juntos, e um convencimento de que a figura do deputado 

Dalben era competente o suficiente – talvez até mais do que eu – para exercer a função. 

Então, sucesso e me ponho à disposição no que for possível para cooperar com esses 

trabalhos, que repito, é talvez a Comissão mais importante do estado de São Paulo hoje. 

Obrigado. 

 

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

deputado Castello Branco. 

 

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Pela ordem, presidente. 

 

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

deputado Alex de Madureira. 

 

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - É, primeiro cumprimentar o senhor 

pela Presidência da Comissão, cumprimentar aqui também o deputado Dirceu Dalben, e 

acho que é de comum acordo aqui, todo mundo enaltecer a atitude aqui do Castello 

Branco, deputado Castello Branco, de ter retirado a sua candidatura com a intenção de 

um consenso. Agradecer ao deputado Mellão também pela indicação dele, eu também, 

como o deputado Estevam, não sabia, fiquei sabendo aqui, até disse a ele que se tivesse 

conversado comigo antes pode ser que a gente tivesse mudado. É aquele negócio, quem 

chega primeiro bebe água limpa. 
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Então o meu abraço ao Sr. Deputado Castello Branco, foi linda a sua atitude hoje 

aqui, e mostra um consenso que vai ser a Comissão de Finanças, Orçamento e 

Planejamento. 

 

O SR. RICARDO MELLÃO - NOVO - Pela ordem, Presidente. 

 

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

deputado Ricardo Mellão. 

 

O SR. RICARDO MELLÃO - NOVO - Queria primeiro cumprimentar a todos 

deputados aqui da Comissão, cumprimentar o presidente Wellington Moura, agora 

eleito, cumprimentar o Dirceu Dalben pela Vice-presidência. Castello, meu amigo, a 

quem tive o prazer de indicar. E dizer que estou muito feliz de fazer parte nesta que é 

uma das comissões mais relevantes e importantes da Casa, que discute um assunto 

extremamente necessário, que é o Orçamento e Planejamento. E dizer que estou ansioso 

para poder contribuir com a minha experiência, com a minha vontade, e considerando 

que nós temos – a LDO é o próximo passo, o Governo tem um prazo até dia 30 de abril 

para apresentar. Sei que a partir dali teremos um trabalho árduo para ser feito aqui e sei 

que podemos, vamos contar com a colaboração de todos. Então muito obrigado a todos 

e parabéns aos eleitos. Tenho a certeza de que engrandecerão os trabalhos aqui. 

 

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

deputado Ricardo Mellão. 

 

O SR. ANDRÉ DO PRADO - PR - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

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

deputado André do Prado. 

 

O SR. ANDRÉ DO PRADO - PR - Pela ordem, Sr. Presidente, então eu quero 

também agradecer o apoio de todos os senhores pares ao nosso vice-presidente desta 

Comissão tão importante, como o Castello Branco colocou aqui, Comissão de Finanças 

e Orçamento. Dirceu Dalben, que tenho certeza que vai enriquecer como vice-

presidente – e ao lado do senhor como presidente desta Comissão –, pela experiência 
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que tem como vereador, prefeito da cidade de Sumaré, secretário, e tenho certeza, 

poderá contribuir muito com esse cargo de vice-presidente.  

Ao lado do senhor que, o ano passado, como presidente desta Comissão, no final 

do ano, no Orçamento do estado de São Paulo, demonstrou que sempre procurou abrir 

espaço para que todos os deputados pudessem participar efetivamente da elaboração e 

mudanças no Orçamento do estado de São Paulo. Então, já demonstrou sua capacidade, 

tenho certeza agora, como membro titular desta Comissão, de poder fazer um grande 

trabalho ao lado do Dirceu e de todos os demais componentes desta Comissão. Como o 

Castello colocou, a gente sabe a importância desta Comissão, e todos terão um papel 

fundamental para realmente a gente poder fazer grandes debates aqui nesta Comissão. 

Então, parabéns a todos e parabéns, Dirceu, pela sua Vice-presidência. 

 

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

deputado André do Prado, e também registrar a presença do deputado Sergio Victor, 

também presente nesta Comissão. E lembrando a todos que nós vamos ter muito 

trabalho este ano. 

 

O SR. ROBERTO ENGLER - PSB - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Já lhe dou a 

palavra, deputado Roberto Engler, só um minutinho, por gentileza. Mas vamos ter 

muito trabalho este ano. Até devido, está vindo, a LDO está chegando à Casa daqui 

alguns dias, vai também chegar o plano plurianual de quatro anos, que eu acho que 

também nós vamos, que vai ter muito debate nesta Casa, as contas do governador, dos 

governos anteriores – tanto do governador Geraldo Alckmin como também do ex-

governador Márcio França.  

Eu acho que vão ser muitos debates também a serem tratados, e o Orçamento no 

final do ano e as audiências públicas, que sem dúvida vão acontecer de forma em todas 

as regiões administrativas, e vamos ouvir todos os deputados, aqueles que querem 

participar, e será de suma importância aqui para esta Comissão. Deputado Roberto 

Engler. 

 

O SR. ROBERTO ENGLER - PSB - Presidente, nobres deputados, é uma 

satisfação cumprimentá-los nessa primeira reunião, que participamos juntos. Parece-me 
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uma Comissão jovem, pelo menos aqueles que foram reeleitos já saíram do plenário. 

Mas quero cumprimentar a cada um de vocês, dizer que ao longo desses 28 anos, muitas 

vezes eu participei da Comissão de Finanças e Orçamento, esta Comissão realmente é 

muito importante. Por aqui passam todos os projetos, os maiores projetos da Casa. É 

muito bom que tenha havido um entendimento, que mostra que esta Comissão vai 

seguir dessa maneira, a maneira do entendimento. E eu quero cumprimentar 

especialmente Vossa Excelência, presidente. Porque já comandou os trabalhos desta 

Casa, conforme foi dito, com uma firmeza muito grande. E nós confiamos que V. Exa. 

vai dirigir os trabalhos aqui para que os projetos sejam analisados e debatidos, 

aprovados ou não, mas para o bem do nosso Estado. Então parabéns a Vossa 

Excelência, por assumir mais uma vez o comando aqui da Comissão de Finanças e 

Orçamento. 

Agora, o que aconteceu aqui entre o Dirceu Dalben e o Castello Branco já dá um 

sentido de que esta Comissão vai ser muito boa de trabalhar. Para falar a verdade, eu 

não tive o prazer de conhecer o deputado Castello Branco, e também não tive o prazer 

de conhecer o deputado Dalben. Não existia uma preferência, apenas o Dalben chegou 

primeiro. E o deputado Castello Branco demonstrou um valor, que tem que ser notado. 

Parabéns ao deputado Castelo Branco, a forma com que você foi desprendido em 

relação às suas pretensões pessoais, ouviu aqui o Alex de Madureira e outras pessoas: 

“Está bem, Dalben, seja você”, e tão modesto que falou: “quem sabe você é até melhor 

do que eu”. Isso é só de gente grande que fala isso, portanto, parabéns a todos os 

participantes, parabéns aos eleitos e sucesso para todos nós nesta Comissão tão 

importante. 

 

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

deputado Roberto, pelas palavras, e sempre presidente desta Comissão também, estava 

sem dúvida um dia aqui no nosso lugar, sabe da nossa responsabilidade e sabe também 

da responsabilidade desta Comissão que, para caminhar, é um trabalho árduo, difícil, 

mas vamos vencer a cada dia, com o apoio de todos vocês. 

 

O SR. DIRCEU DALBEN - PR - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

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

deputado e vice-presidente, Dirceu Dalben, por favor. 
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O SR. DIRCEU DALBEN - PR - Sr. Presidente, em primeiro lugar sempre 

agradecendo a Deus pela vida, pela saúde, e agradecendo aos colegas pela indicação, 

pelo apoio, pelo voto. E parabenizando V. Exa. pela Presidência, pela condução dos 

trabalhos, pela sua experiência e pelo carinho e amizade que tem aqui dos pares, tenho 

certeza que nós iremos conduzir esta Comissão com 11 membros e os 94 componentes 

desta Casa com bastante democracia. 

Quero aqui enaltecer e agradecer a humildade do caro colega, deputado Castello 

Branco, pelo seu carinho, pela compreensão; agradecer ao deputado Mellão pela 

indicação do Castelo Branco e por, ao mesmo tempo, compreender esse gesto de união 

desta Casa. Agradecer a indicação do nosso sempre deputado Engler, experiente, amigo, 

muito obrigado por indicar meu nome, e extensivo a todos os membros da Comissão e 

colegas que aqui estiveram e que prestigiaram, não só com a indicação e com o voto. 

Esse gesto, deputado Castello Branco, mostra o interesse da Casa de trabalhar em 

parceria, em harmonia, para melhorar a cidade, melhorar o Estado e melhorar a Nação.  

Muito obrigado, Sr. Presidente, e conte com esse vice-presidente para auxiliá-lo, 

e a todos os membros e deputados, uma porta aberta para estarmos discutindo o 

Orçamento, as Finanças e o Planejamento, assim que as peças vierem aqui para a Casa. 

Meu muito obrigado e que Deus abençoe a todos. 

 

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

deputado Dirceu Dalben, tenho certeza que você ao nosso lado vai realmente somar para 

que esta Comissão, as pautas sejam dadas andamento nelas, e também sejam votadas. 

Obrigado pela sua presença e com muito prazer de ter você ao nosso lado. Registro a 

presença da deputada Bebel que está aqui também com a gente. E não havendo mais 

nada a tratar, está encerrada esta Comissão. 

 

* * * 

 

- É encerrada a reunião. 

 

* * * 

 


