
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE (CFC) 

 

 

 

24.04.2019 

 

 

 

 

 

 



Verba Editorial Ltda. 

2 

 

 

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE (CFC) 

24.04.2019 

 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Havendo número 

regimental, declaro abertos os trabalhos da reunião especial de eleição de presidente e 

vice-presidente da Comissão de Fiscalização e Controle para o primeiro biênio da 19ª 

Legislatura. Presentes os deputados Agente Federal Danilo Balas, Major Mecca, Paulo 

Fiorilo, Barros Munhoz, Rodrigo Moraes, Wellington Moura, Delegado Olim, Jorge 

Caruso e Roque Barbiere. Quero saudar também o deputado Aprígio, que não faz parte 

da Comissão, mas está nos honrando com a sua presença também. Consulto os senhores 

deputados se há indicação para o cargo de presidente da Comissão. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Com palavra, o 

deputado Wellington Moura. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Eu gostaria de indicar o deputado 

Rodrigo Moraes como presidente desta Comissão. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Alguém quer se 

manifestar? Existe indicação de algum outro nome? Não havendo outra indicação, 

coloco em votação o nome do deputado Rodrigo Moraes. Os que forem favoráveis 

permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Antes de convidar o 

deputado Rodrigo Moraes para assumir a Presidência dos trabalhos, eu queria dizer, 

muito rapidamente, que esta é uma das mais importantes comissões da Casa. Nem todo 

mundo pensa assim, porque às vezes não se dá a importância que determinadas coisas 

ou instituições ou algo merecem. 

 E esta Comissão, ao longo desses anos que eu tenho estado aqui, deputado 

Caruso é testemunha disso, já foi extremamente importante. Ultimamente foi bem 

presidida pelo deputado Wellington Moura, teve um papel – ah, não, foi o Milton Leite, 
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desculpa. Mas já foi presidente também, não? Mas, enfim, eu acho que é uma Comissão 

extremamente importante e eu fico muito feliz, deputado Rodrigo, de estar aqui 

participando da sua eleição, porque V. Exa. tem sido um deputado responsável, sério, 

embora jovem – todo mundo acha que jovem não é tão sério, tão responsável, mas V. 

Exa. sempre se caracterizou por essa seriedade, por essa responsabilidade, seguindo os 

passos também do seu pai, grande e brilhante político. 

 Então com muita satisfação e com muita honra eu passo a Presidência – esse 

cargo aqui, eu virei... como é que eu virei? Virei decano e agora presidente de toda a 

Comissão, mas só que é tão rápido. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Pensei que era o vovô da Casa. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Brincadeiras à parte, 

com muita satisfação, deputado Rodrigo assuma a Presidência, por favor. 

 

* * * 

 

- Assume a Presidência o Sr. Rodrigo Moraes. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - RODRIGO MORAES - DEM - Bem, bom dia a 

todos, queridos deputados, quero aqui cumprimentá-los e agradecer essa oportunidade 

que V. Exas. me dão de assumir a Presidência desta Comissão, uma Comissão 

importante nesta Casa, que vai fiscalizar os atos do Poder Executivo estadual tanto 

também das suas empresas. Então a gente fica muito feliz, como até o nosso querido 

deputado Barros Munhoz acabou de comentar, com a nossa juventude e de estar 

podendo exercer uma Presidência de uma Comissão tão importante, prevista em lei, 

nesta Casa, mas que com certeza, como foi também assim com o deputado Milton Leite, 

nós vamos prosseguir e buscar acelerar, deputado Wellington, os trabalhos para que 

possamos juntos poder ver aqui o nosso estado de São Paulo tendo aí a sua autonomia, 

sua força, mas com responsabilidade e fiscalizando, sim, os atos do Poder Executivo. 

 Então muito obrigado pelo apoio que recebi de forma unânime e quero aqui, 

juntamente com os senhores, poder contribuir e trabalhar para que nesses próximos dois 
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anos possamos fazer um trabalho brilhante que fique marcado aqui nesta Casa. Então 

agora passamos então a eleição do vice-presidente da Comissão de Fiscalização e 

Controle. Consulto os senhores deputados se há a indicação para o cargo de vice-

presidente da Comissão. 

 

O SR. MAJOR MECCA - PSL - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - RODRIGO MORAES - DEM - Pela ordem, deputado 

Major Mecca. 

 

O SR. MAJOR MECCA - PSL - Um bom dia a todos, muito sucesso a V. Exa. 

na condução da Comissão. Eu gostaria de indicar para a Vice-presidência da Comissão 

o nobre deputado Agente Federal Danilo Balas. 

 

O SR. PRESIDENTE - RODRIGO MORAES - DEM - Consulto os 

deputados se existe mais alguma indicação. Não havendo, coloco em votação o nome do 

Sr. Deputado Danilo Balas – Agente Federal Danilo Balas. Os Srs. Deputados que 

estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado. Para vice-presidente, 

declaro eleito o Sr. Deputado Agente Federal Danilo Balas. 

 

O SR. AGENTE FEDERAL DANILO BALAS - PSL - Pela ordem, Sr. 

Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - RODRIGO MORAES - DEM - Pela ordem, o 

deputado Danilo Balas. 

 

O SR. AGENTE FEDERAL DANILO BALAS - PSL - Primeiramente, 

parabenizar V. Exa. pela eleição e por estar à frente da Comissão de Fiscalização e 

Controle, Comissão importantíssima que, como V. Exa. disse, fiscaliza os atos da 

administração direta e indireta, fiscaliza os atos das concessionárias de serviços públicos 

e a sua prestação de serviços e também verifica e opina quanto à tomada de contas do 

governador do Estado. 

 Fico honrado com V. Exas. pela escolha do Agente Federal Danilo Balas à 

frente da Vice-presidência, ao lado do Presidente Rodrigo, terceiro mandato nesta Casa 
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– eu como o primeiro mandato, porém trazendo uma experiência de 26 anos de Polícia 

Federal, estando à disposição para trabalhar à frente da Comissão que foi presidida pelo 

deputado Milton Leite anteriormente e agora está à frente Vossa Excelência. Conte com 

a experiência do Agente Federal Danilo Balas e com os demais deputados desta 

Comissão também. 

 Também agradeço a indicação do colega de partido do PSL, Major Mecca. 

Tenha certeza, comandante, que não vou decepcionar quanto à indicação, nem aos Srs. 

Deputados desta Comissão. Obrigado a todos. 

 

O SR. PRESIDENTE - RODRIGO MORAES - DEM - Então agora gostaria 

de ver com os deputados para que nós possamos definir aqui as nossas reuniões e o 

horário. Pelo que estavam me passando aqui na assessoria, nós temos na terça-feira dois 

horários: às 14 horas ou 15:30 horas, na terça. Na outra legislatura era 15:30 horas de 

terça. Ou quinta-feira, não é isso? Quinta-feira, qual horário? Quinta-feira às 15:30 

horas. 

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - RODRIGO MORAES - DEM - Pela ordem, deputado 

Paulo Fiorilo. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Só pela oportunidade, está aqui o 

presidente da Comissão de Finanças e eu acho que tem outros membros da Comissão. 

Nós definimos na reunião ordinária quarta, às duas horas da tarde. Então acho melhor na 

quinta-feira, porque terça tem o Colégio de Líderes e tem reunião de bancada. 

 

O SR. PRESIDENTE - RODRIGO MORAES - DEM - Quinta-feira então? 

Então fica aprovado quinta-feira, às 15:30 horas. Ou de manhã, pode ser de manhã? 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Sr. Presidente, eu não consigo estar 

pela manhã. O senhor pediria se os deputados por parte da tarde, período da tarde. 

 

O SR. PRESIDENTE - RODRIGO MORAES - DEM - Pela manhã também 

tem, tem às 11 horas, tem às 13 horas.  
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O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Mas o deputado Wellington acho que 

tem impedimento. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Eu não consigo nenhuma quinta-

feira estar pela manhã. 

 

O SR. PRESIDENTE - RODRIGO MORAES - DEM - Quinta-feira, às 

15:30. Catorze horas, terça. Quinta?  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Quinta. 

 

O SR. PRESIDENTE - RODRIGO MORAES - DEM - Quinta. Quinta às 

14:30? 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Aí vê o pessoal do interior.  

 

O SR. PRESIDENTE - RODRIGO MORAES - DEM - Quero anunciar 

também aqui a presença do deputado Tenente Nascimento, seja bem-vindo, meu 

deputado. 

 

O SR. TENENTE NASCIMENTO - PSL - Agradeço, Presidente. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Sr. Presidente, pediria se puder ser 

às 15 horas. Às 14 horas terá a de Infraestrutura, da qual eu também sou membro.  

 

O SR. PRESIDENTE - RODRIGO MORAES - DEM - Na quinta? 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Então se puder ser na quinta, às 15 

horas, e se houver um consenso, é claro.  

 

O SR. PRESIDENTE - RODRIGO MORAES - DEM - Fechado, deputado 

Barros? Então fica aí para a gente começar agora, a princípio, na quinta-feira, às 15 

horas. O.k.? 
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O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - RODRIGO MORAES - DEM - Pela ordem, deputado 

Wellington. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Gostaria primeiramente de 

parabenizá-lo por esta Presidência, que, eu posso dizer até a todos os deputados, a maior 

CPI que existe é a Comissão de Fiscalização e Controle, porque é uma CPI que dura não 

120 dias, 180 dias, dura quatro anos. Então eu acho que é de suma importância a gente 

fiscalizar todos os órgãos governamentais como também controlar todo valor que se é 

investido nesses órgãos. Então parabenizo V. Exa. e também o deputado Agente Federal 

Danilo Balas pela Vice-presidência, e tenho certeza que nós faremos aqui um grande 

trabalho nesta Comissão. 

 

O SR. PRESIDENTE - RODRIGO MORAES - DEM - Muito bom. 

 

O SR. JORGE CARUSO - MDB - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - RODRIGO MORAES - DEM - Pela ordem, deputado 

Caruso. 

 

O SR. JORGE CARUSO - MDB - É mais uma informação. O deputado 

Marcio Nakashima esqueceu o celular na bancada aqui. Alguém achou um celular? É, 

ele estava sentado aqui. 

 

O SR. AGENTE FEDERAL DANILO BALAS - PSL - Sr. Presidente, ele 

assumiu a Vice-presidência, verifique se não está lá embaixo, por gentileza. 

 

O SR. JORGE CARUSO - MDB - Está lá embaixo. 

 

(Vozes sobrepostas.) 

 

O SR. AGENTE FEDERAL DANILO BALAS - PSL - Localizado o objeto.  
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O SR. ROQUE BARBIERE - PTB - Fiscalizando e controlando bem, hein. 

 

O SR. AGENTE FEDERAL DANILO BALAS - PSL - Já está fiscalizado e 

controlado.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Nada como um Agente Federal. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Agente Federal Danilo Balas contra 

tudo, rapaz.   

 

O SR. PRESIDENTE - RODRIGO MORAES - DEM - De longe ele já 

avistou o telefone.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Para poder estar de olho no celular do 

deputado. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Tem um deputado, tem um Major, 

tem um Tenente. 

 

O SR. ROQUE BARBIERE - Agente Federal, Delegado, Major e Tenente.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Vai todo mundo ficar preso aqui. 

 

O SR. PRESIDENTE - RODRIGO MORAES - DEM - Bem resguardados. 

Mas muito bem, alguém mais quer tomar o uso da palavra? Então, encerradas as 

manifestações. Nada havendo a tratar, está encerrada a nossa reunião. Muito obrigado. 

 

* * * 

 

- É encerrada a reunião. 

 

* * * 

 


