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COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO 

(CFOP 1) 

19.06.2019 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Mudanças no 

Orçamento e planejamento, 11ª legislativa da 19ª Legislatura, convocada com a 

finalidade de deliberar sobre a pauta já encaminhada à V. Exas., solicito à secretária a 

leitura da ata da reunião anterior.   

 

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

 

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

deputado Estevam Galvão... 

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Eu queria pedir a dispensa da leitura da 

Ata.  

 

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

pedido de V. Exa., está dispensada a leitura, e considerada aprovada a Ata da reunião 

anterior. Quero registrar a presença dos nobres deputados: Castello Branco. 

 

O SR. CASTELLO BRANCO - PSL - Presente  

 

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

Engler. 

 

O SR. ROBERTO ENGLER - PSB - Presente. 

 

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

Galvão, deputado, e vice-presidente da nossa comissão, Dirceu Dalben.  

 

O SR. DIRCEU DALBEN - PL - Presente, Sr. presidente. 
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O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Deputado 

Wellington Moura, este presidente, deputado Ricardo Mellão.  

 

O SR. RICARDO MELLÃO - NOVO - Presente.  

 

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

da Farmácia.  

 

O SR. MARCIO DA FARMÁCIA - PODE - Presente, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - O deputado Alex 

de Madureira.  

  

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Presente. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - E deputado... 

Arthur do Val?  

 

O SR. ARTHUR DO VAL - DEM - Estou aqui. 

 

O SR. PRESIDENTE -WELLINGTON MOURA - PRB - Presente também. 

Item de número 1.  

 

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

 

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

deputado Estevam Galvão. 

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Gostaria de pedir vista dos itens 19, 20, 

21, 22 e 23. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Só um minutinho, 

alguém poderia me emprestar uma caneta, por favor?  
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(Fala fora do microfone.) - Está na mão. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Caramba! Que 

poder, hein gente? Que número, deputado? Por gentileza, que ele falou? 20, 21, 22, 23... 

e 19. Mais algum deputado gostaria de pedir item? Pedir vistas de algum item? Pela 

ordem, deputado Roberto Engler. 

 

O SR. ROBERTO ENGLER - PSB - Gostaria de pedir vista do item número 7. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Vista concedida 

ao número 7, mais algum deputado? Item 1, Projeto de lei 174, 2017, deputado Celso 

Nascimento, dispôs sobre o aprimoramento de controle social na prestação de serviços 

públicos e abastecimento de água potável no Estado, o relator foi o deputado Dirceu 

Dalben. Voto: cota que solicita a juntada desde ao PL 342 de 2010 por se tratar de 

matéria correlata. 

 

O SR. ROBERTO ENGLER - PSB - Presidente, pela ordem.  

 

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

deputado Roberto Engler. 

 

O SR. ROBERTO ENGLER - PSB - Nós estamos tentando construir um 

acordo para dar uma celeridade aqui para a nossa Comissão; no que diz respeito a LDO, 

a gente tem aí o costume de, todos os anos, atrasar muito a votação, e então, nesse 

sentido, com a participação de V. Exa., eu queria pedir vista de alguns itens que eu 

ainda não pedi, para a gente poder mais imediatamente ir a LDO. Eu queria pedir vista 

dos itens número 1, número 2, número 5, número 6, número 7, número 8, número 9, 

número 10, número 12, número 13, número 14, número 15, número 16, número 17, 

número 18... e no 18.  

 

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

deputado, pergunto novamente, quer pedir vista de algum outro projeto?  
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O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

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

registro a presença do deputado Paulo Fiorilo. 

 

O SR. ROBERTO ENGLER - PSB - Como é que ele falou? 

  

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

 

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

deputado Alex de Madureira.  

 

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Eu queria pedir vista dos itens 3, 4 e 

11. 

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Vai pedir vista de todos então.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Sr. Presidente, eu pedi pela ordem, o 

senhor...  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Eu vou responder 

o deputado Paulo Fiorilo, que pediu que o deputado Roberto Engler pediu vista dos 

itens 1, item 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18... até o 18. Deputado Roberto 

Engler.  

 

O SR. ROBERTO ENGLER - PSB - Dezenove, 20, 22 e 19 eu já tinha pedido. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Dezenove, 20, 21, 

22 e 23, deputado Estevam Galvão. Item de número 6, Projeto de lei 947 de 2017, 

deputado Gil Lancaster opa, já pediu... já foram todos, todos os itens.  

 

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Já pediu a pauta toda. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Já foram todos, 
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pediram todos os itens. 

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - O item 1 já estava em votação? 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Pela ordem, Sr. Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Não, estava em 

discussão. Vamos ao PL, eu vou dar pela ordem, vamos discutir o PL 578 - 2019, LDO 

para 2020, voto em elaboração. Eu ouvi o deputado Paulo Fiorilo, como sempre, V. 

Exa., pela ordem, deputado Paulo Fiorilo.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Sr. Presidente, duas questões antes de 

discutir o item 24, eu... 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Só um minuto, 

peço a suspensão dos trabalhos por um minuto. 

 

* * * 

 

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

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Voltamos... eu ia 

falar voltamos com todos vocês. Eu quero convocar uma extra e deixar registrado que 

foi um pedido do deputado Paulo Fiorilo que eu acabei não colocando, foi sobre o 

convite, um requerimento, do artigo 13, parágrafo 1, item 2, da segunda constituição, 

que consolida o Requerimento para o convite à secretária estadual de Desenvolvimento 

Econômico, Patrícia Ellen da Silva, com o objetivo de prestar à Comissão de Finanças 

Orçamento e Planejamento detalhada sobre os dados e propostas orçamentárias da pasta, 

bem como informações acerca do crescimento econômico sustentável do estado de São 

Paulo. Este requerimento, nós vamos fazer, como há quórum, eu convoco uma 

extraordinária para este requerimento, cinco minutos após dado o encerramento desta 

Comissão ordinária. Pela ordem, deputado Paulo Fiorilo. 
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O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Sr. Presidente, salvo melhor juízo, eu 

tinha mais três requerimentos que tem mais de 48 horas de apresentação nas comissões, 

eu queria saber se o senhor pode aproveitar, e colocar os outros dois ou três 

requerimentos, precisava ver com a assessoria, na pauta da próxima reunião que o 

senhor está convocando. Porque daí a gente já resolveria e limparia esta pauta.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Se V. Exa. me 

autorizar, como nós vamos discutir uma coisa que é muito importante, LDO, se o senhor 

me permite, eu vou colocar na próxima semana o pedido de Vossa Excelência. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Senhor, eu até permitiria, mas como a 

gente está arrastando a pauta, lembra na semana passada o senhor disse “não deu pra 

pôr, eu me enganei”. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Então no 

momento oportuno eu já respondo a Vossa Excelência.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - E a segunda questão de ordem, Sr. 

Presidente? 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Por gentileza. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Nós vamos entrar na discussão do item 

24, que é o PL 578 de 2019, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Eu queria solicitar 

do senhor, se era possível que a gente não fizesse a discussão agora, porque a gente 

acabou de receber um relatório de 36 páginas, apresentado, ou melhor, elaborado pelo 

nobre deputado Alex da Madureira, que tem uma brilhante participação nesta Comissão, 

mas que, para cada um dos membros que acabou de receber este relatório, é impossível 

que a gente possa fazer uma discussão em profundidade.  

Então, o que eu queria pedir à Presidência? Como o senhor convocou umas 16 

horas, que pelo menos tivesse este interregno, para poder conhecer o conteúdo da 

proposta, que eu tenho certeza que o deputado Alex da Madureira contemplou várias 

das minhas emendas, as emendas do senhor, do Dr. Engler, e de vários outros deputados 



Verba Editorial Ltda. 

8 

 

neste relatório, mas eu precisava ler, então eu queria pedir ao presidente desta Comissão 

que a gente transferisse o debate do Projeto 578 para as 16 horas, e olha que o tempo é 

exíguo para uma leitura dinâmica que eu tenho que fazer.  

 

O SR. ROBERTO ENGLER - PSB - Pela ordem. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Desde o momento, 

deputado Fiorilo, em que houver consenso, se não houver consenso, este presidente tem 

que entrar em discussão. Pela ordem, deputado Roberto Engler. 

 

O SR. ROBERTO ENGLER - PSB - A proposta do deputado Paulo Fiorilo é 

muito interessante, acho que vem de encontro com o que todos nós pensamos, mas eu 

gostaria de adicioná-la, a gente poderia dar o interregno que ele pediu, para tomar 

conhecimento do parecer, mas dar como lido o parecer, não precisa ser lido porque tem 

este interregno onde todo mundo vai tomar conhecimento.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Pela ordem, Sr. Presidente.  

 

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

deputado Paulo Fiorilo. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Deputado Roberto Engler, por quem 

eu trago uma admiração muito grande, qual é o problema da ausência de leitura? Porque 

se o relator não fizer a leitura não haverá publicidade. Não basta o senhor, eu ou os 

outros membros fazermos a leitura, é preciso que haja publicidade do relatório. A leitura 

serve para isto, então eu, infelizmente, não poderia abrir mão da leitura, até porque eu 

tenho certeza que o deputado Alex está muito preparado, não só para a leitura mas 

também para ser arguido por estes deputados na hora do debate. Então eu queria propor, 

se o deputado concordar, que a gente mantivesse a leitura. A gente tem um interregno, 

cada um vai fazer a sua leitura, mas na volta, que o deputado pudesse fazer a leitura, 

mesmo que rápida, dos principais pontos; eu não tenho nenhum problema, mas daria 

uma publicidade.  

 

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Pela ordem. 
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O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Pela ordem, 

deputado Alex da Madureira. 

 

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Eu quero dizer ao deputado Paulo 

que nós tentamos fazer o melhor trabalho possível, e atendendo à maioria das emendas 

que foram possíveis de atender. Eu só queria fazer essa declaração muito rápida aqui, e 

a maioria das emendas, as 539 emendas que foram apresentadas, a maioria delas 

infelizmente, era inconstitucional. Grande parte delas tinha erros, inclusive, de data, 

emendas que, infelizmente, eram do ano de 2017 ou 2018, e quem as apresentou não 

tomou o cuidado de mudar as datas. Então, outras que eram apresentadas com um 

artigo, mas falando de outro, por conta de, às vezes, ter sido mudado no relatório da 

LDO deste ano, a ordem dos artigos.  

E quanto a fazer a leitura, eu não me oponho, até porque é uma prática nossa de 

leitura, não vejo problemas quanto a isso; o que eu queria fazer é juntar o pedido do 

nobre deputado Roberto Engler com o pedido do deputado Paulo Fiorilo. Para o senhor 

ter conhecimento, nós poderíamos fazer o seguinte: leríamos agora o relatório, nesta 

reunião que nós estamos, o senhor, como um homem muito inteligente, muito rápido de 

raciocínio, acompanharia junto a leitura na cópia que o senhor tem em mãos. O senhor 

estaria tendo ciência de tudo que tem no relatório, e aí nós ganharíamos tempo com isso, 

que acho que é o que todo mundo quer aqui, ninguém quer fugir de leituras, ninguém 

quer fugir de dar como lido, isso se tivesse consenso aqui. Porém, não havendo 

consenso, eu juntaria a sua proposta com a do deputado Engler, e tentaria caminhar por 

um meio, atendendo os dois nobres deputados. Esta é a minha proposta.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Queria registrar a 

presença do deputado Tenente Nascimento, também presente aqui na Comissão. Pela 

ordem, o deputado Paulo Fiorilo. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Deputado Alex, até para que a gente 

possa estabelecer este diálogo, eu fiquei com uma dúvida grande, por que assim, o 

deputado Roberto Engler propôs que a gente não lesse, o deputado Paulo Fiorilo propôs 

que a gente suspendesse a sessão para voltar às 16 horas com a leitura, eu não consegui 



Verba Editorial Ltda. 

10 

 

juntar a minha proposta com a do Roberto, porque se a dele é não ler e a minha é ler, é 

ler na volta, o que o senhor está sugerindo é que a gente leia agora. 

 

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Eu vou explicar, sei que o senhor está 

com a palavra mas eu vou explicar…  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Não, não, eu entendi... 

 

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Ele disse para fazer... 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - O senhor vai entender, é que é assim, 

se fizermos a leitura agora, com certeza a gente teria uma dificuldade maior, inclusive 

para apontar, como eu gostaria, na leitura do senhor, as questões que eu gostaria de 

levantar. E eu sei, deputado Alex, do esforço que o senhor fez para incorporar emendas 

importantes para os deputados, mas se não tiver esta oportunidade, deste interregno, 

para que eu possa ler, e na volta, na leitura do senhor, levantar os aspectos que eu acho 

importantes, nós vamos fazer a leitura, vamos voltar para depois ter que destacar cada 

ponto que o senhor apresentou. Por economia processual, e eu não sou advogado, eu 

queria sugerir que a gente pudesse suspender a sessão, ou encerrar, e às 16 horas 

faríamos a leitura e o debate.  

Porque, por exemplo, eu posso discordar deste voto e apresentar um voto 

separado, que eu preciso, também, preparar. Agora, eu vou ter duas horas, se eu 

discordar deste relatório, para preparar um voto. Então o que eu queria pedir 

encarecidamente ao deputado Engler, ao deputado Alex da Madureira e aos outros 

deputados, deputado Mellão, deputado que tem uma preocupação enorme com o 

Orçamento, e que precisa ter conhecimento daquilo que foi alterado na lei que vai 

organizar, e que vai orientar a elaboração do Orçamento do próximo ano, nós não 

podemos perder esta oportunidade. Então eu queria implorar, se puder usar esta 

expressão, que o senhor conhece bem, para que a gente pudesse discutir logo às 16 

horas.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Eu gostaria de 

propor uma sugestão a todos os deputados; nós convocamos uma extraordinária para às 

16 horas só para a LDO. Se todos concordarem, nós damos por encerrado este 
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momento, e nós entramos às 16 horas, com todos presentes, para entrar na discussão. 

Acredito que são poucas páginas, há tempo de ler, há tempo de poder ver as suas 

emendas, enfim, cada partido pode ver como vai analisar o processo da LDO. Se todos 

estiverem de acordo. Todos estão de acordo? 

 

O SR. - De acordo. 

 

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

da Farmácia. 

 

O SR. MARCIO DA FARMÁCIA - PODE - Eu gostaria de, na oportunidade 

aqui, estar colocando. Eu, por exemplo, participo de outras comissões, e no decorrer do 

período da tarde eu vou estar em outras comissões, eu gostaria que, se pudesse, atender 

ao pedido do nobre deputado Alex da Madureira, que fosse lida realmente, até por conta 

que nós estamos aqui para fazer assim, no desenrolar da LDO, então que fosse feita a 

leitura; e gostaria de fazer um pedido ao senhor, que colocasse, inclusive, em votação 

aqui, quem gostaria que fosse agora ou que passasse para às 16 horas.  

 

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

pede que haja um consenso, eu acho que se entrarmos num consenso fica melhor para 

todos, se não nós vamos ficar aqui discutindo não sei quantas horas, e vai dar 16 horas e 

é capaz que o deputado ainda não ter lido o relatório.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Então, se não 

houver um consenso, na minha concepção, Sr. Marcio da Farmácia, é importante que a 

gente aprove a LDO, até para que esta Casa venha entrar na discussão no plenário em 

votação. Então eu peço, como presidente, se houver, é claro, consenso de todos, para a 

gente suspender os trabalhos e nós entrarmos às quatro horas da tarde, que já está 

convocada a extra em relação à LDO. 

 

O SR. ROBERTO ENGLER - PSB - Questão de ordem, presidente. 
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O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Questão de ordem, 

deputado Roberto Engler 

 

O SR. ROBERTO ENGLER - PSB - Perdão. E, tendo em vista os argumentos 

muito fortes do deputado Paulo Fiorilo, a proposta que eu apresentei eu peço que seja 

cancelada, que dispensasse a leitura e tal, ele me convenceu, e minha proposta está 

cancelada.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Perfeito. Pela 

ordem, o deputado, Paulo Fiorilo pediu primeiro, já passo para o deputado Marcio da 

Farmácia também. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Deputado Márcio, se pudéssemos, 

com a concordância do presidente e dos outros membros, suspender por dois minutos, e 

a gente chegar a este acordo, por que é mais fácil, se não a gente vai ficar “propõe um, 

propõe outro” e a gente resolve, e não tem problema. Pode ser, Sr. Presidente?  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Não há problema, 

a reunião está suspensa por dois minutos. 

  

* * * 

 

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

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Peço a suspensão 

por mais um minuto. 

 

* * * 

 

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

 

* * * 
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O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Suspendo por 

mais dois minutos. 

 

* * * 

 

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

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Renovo, digo, 

suspendo por mais dois minutos. 

 

* * * 

 

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

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Suspendo por 

mais cinco minutos. 

 

* * * 

 

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

 

* * * 

 

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

trabalhos. Eu vou colocar... eu coloco em discussão. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Pela ordem, presidente. 
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O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Pela ordem, o 

senhor... 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - O senhor vai colocar em discussão o 

quê? 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - A LDO. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Não, Sr. Presidente, a gente construiu 

um acordo de voltar às 16, o senhor mesmo propôs, encerra a sessão e às 16 horas, o 

senhor convocou uma e a gente vai voltar, isso foi acertado aqui, o Roberto Engler... 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Dado por lido o 

relatório agora? Sr. Deputado. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Não, presidente, como nós não 

entramos na discussão da LDO nós não podemos dar como lido, nós vamos dar o 

encaminhamento na volta, foi isso que a gente combinou. O que é combinado aqui não é 

caro. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Nunca foi caro 

comigo também. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Então está certo, tudo o que é 

combinado... 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Só que não há 

acordo, deputado Paulo Fiorilo. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Não há acordo com quem?  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - De nós entrarmos 

quatro horas sem dado por lido o relatório. Vossa excelência dá por lido o relatório 

agora?  
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O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Eu já disse ao deputado Alex... Agora 

não! Às 16 horas, quando a gente retomar, que eu vou ler este relatório, eu posso 

considerar lido às 16 horas, é isso. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - O senhor falou 

exatamente o correto. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Isso. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - O senhor dá por 

lido. Depois vai aparecer um monte de deputado aqui que não vai dar por lido, e nós 

vamos ficar aqui quatro, cinco, sete horas discutindo se nós podemos entrar em 

discussão agora. Então, não há acordo, primeiro, com este presidente mais.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Pela ordem. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Eu peço para que 

o relator, que o relator quer ler, eu já dou para que o relator possa dar continuidade para 

começar a leitura. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Antes de ele começar, eu sei que o 

senhor é o vice-líder do Governo, o senhor está fazendo o papel do senhor, mas eu 

queria propor que o senhor tivesse, neste momento, como o senhor teve agora na CPI, a 

clareza, a luz necessária, para que a gente volte às 16 horas, só isso. Por que o que o 

senhor está propondo, ele vai fazer a leitura, daí nós vamos suspender e voltar às 16, se 

já tivesse suspendido já teria lido, às 16 horas a gente voltaria aqui para fazer o debate. 

Mas é só isso que eu estou pedindo, eu tenho certeza que o senhor terá a luz neste 

encaminhamento, para que a gente possa avançar. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - A luz me 

encaminha para que não haja acordo.  
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O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - É a primeira vez que eu vejo a luz no 

desacordo. 

 

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

Alex da Madureira, por gentileza. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Pela ordem então, Sr. Presidente. 

 

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

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Nós vamos entrar no debate da LDO, é 

isso? Porque o senhor está propondo agora fazer a leitura do relatório. Correto? 

  

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

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Está, então, assim, eu queria perguntar 

ao senhor, ele vai ler o relatório, e se eu tiver uma emenda para apresentar, que horas eu 

faço o protocolo? 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Antes de 

entrarmos na discussão. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Às 16 ou agora? 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - No momento em 

que ele der por lido o relatório. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Depois que ele ler o relatório? Então 

eu não vou ter tempo para preparar a minha emenda em voto separado?  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Vossa excelência, 

desde o momento em que saiu a LDO, no “Diário Oficial”, o senhor teve tempo. 
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O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Eu sei, mas eu estou dialogando com o 

relator para ele fazer a... incorporar as minhas emendar, agora eu vi o que ele fez e o que 

ele não fez, como é que eu posso fazer um voto?  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Por isso que nós 

vamos ler neste momento, deputado. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Então enquanto ele ler eu faço um 

voto. Eu preparo.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - A vossa equipe, eu 

acredito, é uma equipe muito trabalhadora, e muito profissional para montar este... 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Eu sei, o senhor podia contribuir um 

pouquinho. 

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Pela ordem. 

 

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

deputado Estevam Galvão.  

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - O deputado Paulo Fiorilo sugeriu que 

nós encerrássemos e abríssemos às quatro horas, ele concordaria em dar por lido o 

relatório. Agora, eu pergunto, tem algum outro deputado que não concorda? Se todos os 

deputados concordarem, que às quatro horas nós voltaríamos e consideraríamos como 

lido o relatório, a gente pode encerrar e voltar às quatro horas, se houver algum 

deputado que não concorda, tem que se manifestar. 

 

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

Galvão, eu concordo com V. Exa., só que, quatro horas, podem, como não podem, 

chegar aqui vários deputados e dizer: “Não, nós queremos, nós não damos por lido o 

relatório”. 

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Tudo bem, mas nós temos uma maioria 
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aqui. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Eu respeito que 

todos os deputados desta Mesa entrarão neste acordo. Mas se aparecer algum deputado 

que não está em acordo.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

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

pode fugir do Regimento. 

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Mas aí é uma decisão da maioria que 

está presente. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Então, se a 

maioria quer isso, então nós vamos fazer. 

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Se a maioria estiver de acordo, 

podemos agir desta maneira. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Um minuto da 

suspensão dos trabalhos. 

 

* * * 

 

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

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Nós retomamos os 

trabalhos, quero deixar registrado que o presidente está perdendo por maioria aqui. Mas 

deixar registrado que, às quatro da tarde, há um acordo, com todos os deputados, que 

vamos dar por lido o relatório às quatro horas da tarde. Deputado Paulo Fiorilo. Por 

gentileza, Fiorilo, o senhor concorda com isso, Sr. Paulo Fiorilo? 
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O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Presidente, eu já externei aqui a 

proposta do acordo, que a hora em que o deputado, quando voltarmos às 16 horas, eu 

vou ler o voto apresentado pelo relator e considerar ele como lido, não tem problema. E 

não, vou dizer aqui publicamente, não haverá troca deste membro. Eu sou membro desta 

Comissão. Então se há alguma dúvida da posição do PT, eu estou dizendo aqui qual que 

é, porque no PT a gente faz acordo e cumpre.  

 

O SR. DELEGADO OLIM - PP - Aê, Paulo Fiorilo. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Então, os 

trabalhos, nós levantamos. Estão levantados os trabalhos às 16 horas. 

 

* * * 


