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O SR. CAMPOS MACHADO - PTB - Silêncio. Srs. Deputados. Havendo
número regimental, declaro aberta a reunião especial de eleição do presidente e do vicepresidente da Comissão de Transporte e Comunicações para o primeiro biênio de
Legislatura.
Quero cumprimentar aqui a presença do deputado Rodrigo Gambale, José
Américo, Camarinha, Cezar, Rogério, Madalena, Jorge Wilson, Léo Oliveira, Fernando
Cury e o nosso querido Coronel Nishikawa, que é substituto e o suplente não pode
votar, mas a presença dele honra aqui.
Queria indagar aos Srs. Deputados se existe algum nome já consensuado para
ocupar a Presidência desta importante Comissão. Pela ordem nova, deputado Rogério
Nogueira.

O SR. ROGÉRIO NOGUEIRA - DEM - Queria indicar para presidente da
Comissão o deputado Ricardo Madalena.

O SR. CAMPOS MACHADO - PTB - Alguém tem outra sugestão? Meus
senhores, tendo em vista que não há outra candidatura, nós vamos ter que aprovar ou
rejeitar o nome do meu amigo Ricardo Madalena. Em votação. Os que forem favoráveis
permaneçam sentados. Aprovado o nome do Ricardo Madalena.
E antes de passar a Presidência para o deputado Ricardo Madalena, eu quero
falar quatro palavrinhas só. Eu sempre digo que três coisas não voltam mais na vida: a
palavra dada, a flecha lançada e a oportunidade perdida. Eu não posso perder a
oportunidade de dizer que há anos eu conheço o deputado Ricardo Madalena, não como
político, como executivo. Foi considerado o melhor diretor executivo da Denip de todos
os tempos. Trabalhou o Brasil inteiro, conhece como poucos todos os problemas de
transporte do País, do nosso estado. Quem seria então, com a devida permissão dos Srs.
Deputados, a pessoa mais indicada para ocupar esse cargo que não fosse um técnico,
que coincidentemente fosse ao mesmo tempo técnico e político. É a figura do deputado
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Ricardo Madalena, que além de tudo é um homem que sabe o que é lealdade, que sabe o
que são princípios. Por isso, meu caro amigo, meu irmão, me permita, Ricardo
Madalena, lhe conheço há muitos anos e sempre o senhor foi atencioso quando detinha
um alto cargo da República comigo e com todos os parlamentares que o procuraram.
Nesse momento, eu peço, deputado e presidente Ricardo Madalena, que assuma a
Presidência da Comissão de Transportes.

***

- Assume a Presidência a Sr. Ricardo Madalena.

***

O SR. PRESIDENTE RICARDO MADALENA - PR - Boa tarde a todos.
Primeiramente, cumprimentar meus pares pela indicação, agradecer a confiança em
mim depositada, agradecer as palavras do Campos Machado, uma pessoa simples,
inteligente, na qual eu me espelhei muito para chegar nessa Casa, haja vista que quando
não era deputado fiz trabalho para ele na nossa cidade de Santa Cruz do Rio Pardo.
Muito obrigado por tudo que você representa para o Parlamento de São Paulo, Campos
Machado.
Quero Agradecer aqui meus pares, o Rodrigo, deputado Rodrigo Gambale,
agradecer o deputado Cezar, deputado José Américo, deputado Rogério Nogueira,
deputado Jorge Wilson Xerife do Consumidor, deputado Léo Oliveira, deputado
Vinícius Camarinha, deputado Fernando Cury, deputado Campos Machado e o
substituto do Tenente Coimbra, eu não decorei muito ainda o nome do nosso Coronel
aqui, é Shina... Nishikawa. Mas já, já a gente aprende com certeza, que todos estão, os
novos parlamentares, fazendo um grande trabalho.
Esta Comissão terá muito trabalho com as renovações das concessões que nós
vamos ter no estado de São Paulo. Será tema de grandes debates, discussão aqui nesta
Casa, mas eu tenho certeza que será para o benefício da nossa população da melhor
forma possível.
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Nós teremos aqui em São Paulo um investimento de mais de sete bilhões de
reais da Rumo, uma empresa de logística. Eu tenho certeza que com isso terá um
fomento do mercado de trabalho, de emprego, enfim, benefícios para a nossa população
e tenho certeza que terá o respaldo nosso, deste time aqui que compõe esta Comissão.
Dando prosseguimento aos trabalhos, eu pergunto aos membros deste Colegiado
se há a indicação de algum nome para o cargo de vice-presidente desta Comissão. Com
a palavra o deputado Camarinha.

O SR. VINÍCIUS CAMARINHA - PSB - Primeiramente cumprimentar a V.
Exa. por estar assumindo hoje a Presidência desta importante Comissão. Vossa
Excelência tem um currículo que faz jus e certamente colaborará muito para o
encaminhamento que nós teremos de importantes projetos do estado de São Paulo. E eu
queria da mesma forma e com a mesma competência e experiência de vida que tem, de
vida pública, de uma história aqui nesta Casa indicar para a Vice-Presidência o nosso
colega, nosso amigo deputado Rogério Nogueira.

O SR. PRESIDENTE RICARDO MADALENA - PR - Queremos registrar
aqui a participação do deputado que faz parte desta Comissão, deputado Barba. Mais
alguma indicação para o cargo de vice? Alguém tem mais alguma indicação, senhores
parlamentares? Pois bem, coloco em votação o nome do deputado Rogério Nogueira.
Srs. Deputados que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado.
Declaro eleito vice-presidente o deputado Rogério Nogueira. Pela ordem eu
quero passar a palavra aqui, se o Barba permitir, que pediu primeiro aqui, a palavra ao
Rogério Nogueira, deputado que faz um grande trabalho há vários anos aqui nesta Casa
e obrigado das palavras do meu colega de diária Vinícius Camarinha, deputado
Vinícius, diária 14, DDD 14. Vinícius Camarinha, que foi um grande prefeito na cidade
de Marília, deixou a sua história marcada e como parlamentar sem discussão pelo que
fez já pela nossa região. Com a palavra o deputado Rogério Nogueira.

O SR. ROGÉRIO NOGUEIRA - DEM - Presidente eleito Ricardo Madalena,
quero parabenizá-lo. Nós que já estamos juntos nesta Comissão há anos e trabalhando
em uma Comissão, uma das mais importantes aí da Casa e do estado de São Paulo, o
Campos sabe muito bem disso. Agradeço sempre o apoio do Campos, dos membros
aqui hoje pela confiança, principalmente o Vinícius, que no primeiro mandato nós
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fomos juntos aí em 2003, não é, Vinícius? Depois ele foi para a prefeitura e agora
retorna para esta Casa, mas, enfim, todos aqui, a gente tem o convívio muito importante
e o que o Campos falou é fundamental para os novos que assumem o mandato nesta
Legislatura, os que não aprenderam ainda, mas aprender a lealdade, porque nesta Casa
aqui o que a gente tem muito é a lealdade com os pares e com nossas equipes. O que
aconteceu lá fora, os votos lá fora não mudam aqui dentro porque cada um tem um
pensamento e foi eleito por situações diversas e públicos diversos, então a gente tem
que respeitar o espaço de cada um e fazer com que a gente possa deixar a Assembleia
vista não como a casa de pessoas que não trabalham e sim como uma casa de pessoas
responsáveis. Então, fico feliz de estar nesta Comissão como vice, sendo parceiro, como
o Vinícius vem lutando aí, falando dos pedágios.
Você falou desse investimento de mais sete bilhões. Nós vamos ter aí o final das
concessões, Campos, dos pedágios, esses pedágios altíssimos que eu tenho um lá na
porta de casa lá R$ 13,30 dentro da cidade de Indaiatuba. Então nós vamos rever isso,
não é? Como o governador prometeu de baixar os pedágios e também fazer a passagem
noturna gratuitamente ou com desconto maior, enfim, mudar a cara do estado de São
Paulo nesses pedágios caríssimos que nós passamos. Então é um trabalho muito grande
nesta Comissão e nós vamos estar junto aí. Obrigado pela confiança a todos e parabéns,
Ricardo.

O SR. PRESIDENTE RICARDO MADALENA - PR - Quero parabenizar,
parabenizar o nosso vice eleito, deputado Rogério Nogueira e sem dúvida nenhuma,
antes de passar a palavra para o deputado Barba, que está inscrito aqui e depois o Léo
Oliveira, deputado Léo Oliveira, indo de encontro com as palavras do deputado Rogério
Nogueira, a renovação das concessões do estado de São Paulo, do governador de São
Paulo será tema de debate e discussão nesta Comissão, onde terá que ter anuência de
nós, dos 13 membros que aqui estão compondo esta importante Comissão que vai
trabalhar em prol da população do nosso estado de São Paulo.
Quero passar a palavra ao deputado Teonilio Barba.

O SR. TEONILIO BARBA LULA - PT - Obrigado, presidente Ricardo
Madalena. Parabéns a você e ao Rogério Nogueira e peço desculpa pelo atraso. Não tive
tempo de registrar o voto em você, mas que eu tive que presidir outra Comissão, que é
para instalar a Comissão de Administração Pública e Relações do Trabalho, onde eu era
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o membro mais velho, e eu não sabia, eu jovem, um jovem de 61 anos, o companheiro
mais velho. E a Comissão que eu tive o prazer de presidir por quatro anos, não é?
Inclusive você foi membro dessa Comissão durante quatro anos, um grande parceiro,
um grande companheiro e fazer questão de registrar aqui o meu voto na dupla Ricardo
Madalena e Rogério Nogueira, que era acordo, e acordo é acordo, está bom? Muito
obrigado.

O SR. PRESIDENTE RICARDO MADALENA - PR - Agradecemos a
palavra do deputado Barba e em seguida em ordem de inscrição o deputado Léo
Oliveira.

O SR. LÉO OLIVEIRA - MDB - Primeiramente gostaria de cumprimentar o
amigo pela eleição desta tão importante Comissão de Transportes ao lado do Rogério
como vice, certamente vocês saberão conduzir da melhor maneira possível, visto que
vocês já carregam uma larga experiência somada aos anos de Legislativo aqui nesta
Casa.
Eu tive a oportunidade de conviver com vocês nesse último período da
Comissão de Transportes e sei da competência, da capacidade de cada um de vocês,
assim como também dos nossos nobres pares. Rogério dizia do companheirismo entre
os deputados e eu ressalto aqui a figura do deputado Campos Machado. Deputado
Campos Machado, quando eu cheguei nesta Casa em 1990, eu tive o privilégio de ser
liderado por ele e é uma pessoa que realmente tem lealdade, é uma pessoa amiga e eu
vejo que esta lealdade, este equilíbrio e este consenso é algo que está presente em todos
os membros desta Comissão, porque eu participei de outras recentemente, ainda hoje, e
dificilmente houve consenso ou no cargo de presidente ou no cargo de vice-presidente,
diferentemente do que ocorre aqui hoje. Então nós começamos muito bem, nós
começamos de uma forma consensual, de forma muito equilibrada e é muito importante
este consenso, este equilíbrio para corrigirmos muitas injustiças que ocorrem nesse
estado.
Diante de tanta que existem, eu vou ressaltar apenas uma que foi levantada aqui,
a questão das praças do pedágio. É algo inadmissível o que acontece. Apenas no meu
trecho, Xerife, que é o defensor dos direitos do consumidor, eu sou da região 16, que
lamentavelmente a cada ano que passa, a cada Legislatura que passa, vai perdendo a sua
representatividade e vai aumentando o trabalho para quem fica. Nós éramos em três
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deputados, hoje somos apenas dois. Há uma época, lá atrás, que éramos em cinco
deputados, mas não é isso que eu quero falar. Eu quero dizer o seguinte: de Ribeirão
Preto a São Paulo, pasmem, meus colegas de Comissão, pasmem, senhores e senhoras, é
mais caro o pedágio entre Ribeirão e São Paulo do que você percorrer toda a BR 101,
que perfaz uma quilometragem de 8.000 quilômetros. Como que você justifica 330
quilômetros serem mais caro que 8.000 quilômetros? Então são coisas que nós teremos
que debater, que nós temos que buscar em defesa daqueles que nos elegeram, que nos
colocaram aqui para defender os seus interesses. Parabéns mais uma vez, meu caro
Madalena, Rogério, você que, além de um grande executivo que foi, além de um grande
parlamentar que é, é sem dúvida um ser humano espetacular, que tem um carisma de
sobra, assim como o Rogério Nogueira. Vocês podem contar comigo, estarei aqui de pé,
à ordem para poder contribuir da melhor maneira possível nesta Comissão. Parabéns.

O SR. PRESIDENTE RICARDO MADALENA - PR - Obrigado, deputado
Léo Oliveira, pelas suas palavras e você tocou em algo que realmente é o que o Campos
diz sempre: “palavra dada é flecha lançada”. Ainda há pouco presenciamos isso, em
uma comissão da CCJ onde não havia diálogo de forma nenhuma e o deputado Campos
Machado com a sua experiência em menos de cinco minutos resolveu a situação. E aqui
nós não tivemos discórdia, eu acho que foi uma das únicas comissões em que realmente
o que foi acordado foi cumprido aqui nesta Casa.
Eu quero agradecer a presença do Zé Américo, do deputado Barba, do deputado
nosso presidente da Comissão de Trabalho na gestão passada que esteve frente a nós
aqui também, os dois porque eles têm outro compromisso com outra Comissão agora às
15:30. Obrigado pela presença, estão liberados.

O SR. LÉO OLIVEIRA - MDB - Sr. Presidente, eu também pediria liberação
por gentileza.

O SR. PRESIDENTE RICARDO MADALENA - PR - Sem dúvida nenhuma.
Obrigado, Léo, da sua presença aqui, mas eu sei que os compromissos são diversos.
Dando continuidade, nós passamos a palavra para o deputado Rogério, perdão,
Rodrigo Gambale.
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O SR. RODRIGO GAMBALE - PSL - Presidente, boa tarde. Para lhe
cumprimentar e parabenizar por essa eleição. Acredito que não teria pessoa melhor para
presidir esta Comissão do que V. Exa., com a sua vasta experiência e não adianta ter a
Presidência, a Vice-Presidência de comissões de pessoas que não entendem diretamente
dos assuntos a serem tratados. Só quem conhece as causas, situações é que tem
competência e capacidade de resolvê-las.
Além disso, parabenizar o senhor pelo seu coleguismo no Plenário, fora de
Plenário, uma das pessoas que aprendi a admirar, uma pessoa de fácil convivência e
agradável convivência, lhe dar os parabéns e como também tem comunicações, por isso
que eu entendi o diálogo do Vinícius com o senhor, de 14, área 16, enfim, e dar os
parabéns ao nosso vice-presidente Rogério Nogueira, pode contar com o nosso apoio
nesta Comissão e temos uma função muito importante de trazer o desenvolvimento para
o estado de São Paulo, além de baratear os custos altíssimos dos pedágios, mas também
fiscalizarmos e lutarmos por investimentos não só nas estradas e rodovias, mas também
no sistema ferroviário, que deveria ter tido um investimento muito maior neste País e foi
deixado como nem um plano secundário, abaixo disso ainda, então nós precisamos
retomar essas fontes, principalmente de transporte, que barateiam o nosso custo e fazem
com que o nosso País ande e desenvolva cada vez mais. Parabéns, presidente, vicepresidente.

O SR. PRESIDENTE RICARDO MADALENA - PR - Eu que agradeço as
palavras do Rodrigo Gambale, deputado Rodrigo Gambale. Parece que o conheço há 20
anos, apesar de ter o primeiro contato após as eleições, mas uma pessoa que a gente
passa a admirar muito e vou de encontro com as palavras dele. Sem dúvida nenhuma a
nossa malha rodoviária está sucateando-se por causa do não investimento em ferrovias,
para tirar o tráfego pesado que nós temos nas rodovias há a

necessidade deste

investimento, que agora nós estamos vendo luz aí no final do túnel, de investimentos
para melhorar a vida do cidadão paulista com esse investimento de sete milhões de reais
que a iniciativa privada vem fazer aqui no estado de São Paulo. Obrigado pelas palavras
e...

O SR. RODRIGO GAMBALE - PSL - Presidente, só uma correção. Nós não
poderíamos nos conhecer há 20 anos porque eu tenho apenas 19.
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O SR. PRESIDENTE RICARDO MADALENA - PR - Você está me
plagiando porque às vezes o pessoal aqui mais velho começa a contar história, eu falo
“ah, eu não tinha nascido nessa época”, mas é quase da minha idade. Bom, dando
sequência aqui, com a palavra o deputado Xerife do Consumidor, deputado Jorge
Wilson.

O SR. JORGE WILSON XERIFE DO CONSUMIDOR - PRB - Sr.
Presidente, nobres pares, é um momento de muita felicidade para nós na eleição de
Vossa Excelência. Vossa Excelência que nós aprendemos aqui a admirar, a respeitar
pelo grande parlamentar que tem sido nesta Casa e esta Casa, a maior Casa Legislativa
do País, e esta Comissão de tanta importância para o estado de São Paulo, Sr.
Presidente. É a Comissão que vai fiscalizar, é a Comissão que vai levar e que vai lutar
por qualidade no transporte público, por mobilidade urbana e tenho certeza que
ninguém mais preparado que V. Exa. para conduzir esta Comissão. Conte aqui com este
deputado, estaremos juntos aí trilhando esse caminho desta Comissão, para que a gente
consiga fazer com que os serviços, com que o transporte de qualidade chegue até o
cidadão que paga os seus impostos e nada mais justo V. Exa. ter um vice à altura,
Rogério Nogueira, um par, um amigo, um grande deputado muito atuante também nesta
Casa, por isso que nós ratificamos o nosso voto, o nosso apoio e conte conosco como
soldado desta Comissão para que a gente consiga juntos, de mãos dadas, fortalecer o
quanto mais possível o transporte público no estado de São Paulo. Muito obrigado, Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE RICARDO MADALENA - PR - Nós que agradecemos
pelas palavras do Xerife do Consumidor, uma pessoa que defende a população do nosso
estado de São Paulo, seja pela mídia, seja aqui nesta Casa de Leis, combatendo com
muita maestria, esta que é verdade. Com a palavra deputado Fernando Cury.

O SR. FERNANDO CURY - PPS - Cumprimentar a todos, boa tarde. Boa
tarde aos colegas deputados. Queria ser breve, presidente Ricardo, nas minhas palavras.
Eu acho que falar da importância do tema transportes é desnecessário porque todos nós
já sabemos o tamanho que ele tem dentro das discussões do estado e foi praticamente
tudo dito aqui, deputado Rodrigo, por todos os colegas que me antecederam.

9

Verba Editorial Ltda.

Eu queria apenas aproveitar esta oportunidade para parabenizar V. Exa.,
parabenizar o deputado Rogério Nogueira por terem chego até aqui como o presidente
eleito e vice-presidente, respectivamente. Aqui nesta Casa, em várias comissões,
praticamente todas as comissões, a gente vota nos nossos colegas por vários motivos,
querido colega Xerife. Um deles, em grande parte das vezes inclusive, são os acordos
partidários que a gente tem na Casa, que isso faz parte, mas nesse caso eu gostaria de
dizer que, independente de qualquer acordo partidário, estou voltando aqui no deputado
Ricardo Madalena e no deputado Rogério Nogueira por convicção, pela amizade, pela
competência que vocês têm como deputado e por estarem aqui presidindo esta
Comissão.
Então realmente estou muito feliz de ter a oportunidade de votar em vocês e que
a gente possa trabalhar juntos fazendo um bom trabalho dentro da Comissão. Contem
comigo. Queria aproveitar esta oportunidade para dizer que a gente tem, Ricardo, dois
estados de São Paulo Estado. Um estado de são Paulo mais rico, acima do Rio Tietê,
Região Metropolitana de Sorocaba, região do aglomerado urbano de Piracicaba, região
de Campinas, São Paulo capital, Grande São Paulo, Vale do Paraíba na região de São
José dos Campos, Ribeirão Preto e Rio Preto e abaixo Rio Tietê nós temos um estado de
São Paulo muito pobre, que merece do governo um olhar mais carinhoso, mais caridoso
e uma política pública importante de desenvolvimento e um dos fatores de
desenvolvimento, sem dúvida nenhuma, é a questão da logística de transporte. Nós
vamos ter um trabalho importante, eu criei uma Frente Parlamentar para que a gente
possa desenvolver essas regiões para baixo do Rio Tietê e que a gente tenha total apoio
da Comissão de Transporte para que a gente possa debater esse tema, para a gente dar
uma oportunidade, Ricardo, inclusive na sua região, a região ali sudoeste, região ali de
Santa Cruz do Rio Pardo, a região de Ourinhos, que algumas cidade ali num
determinado trecho é conhecido como o Corredor da Fome, a gente precisa desenvolver
aquela região do estado. São vários fatores que levam ao desenvolvimento, mas sem
dúvida nenhuma a logística de transporte é um deles, talvez o maior, não é?
Então que esta Comissão possa apoiar esse nosso trabalho, conto com vocês para
que esse trabalho possa ser de êxito e desejar mais uma vez parabéns e sucesso frente à
jornada aqui na Comissão e que eu estou muito feliz de poder ter contribuído para que
vocês pudessem coordenar os nossos trabalhos a partir de agora, parabéns.
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O SR. PRESIDENTE RICARDO MADALENA - PR - Eu que agradeço as
palavras do Fernando, ele falou a sua região é a nossa, que é DDD 14 também. O
Gambale, o Rodrigo Gambale também atua bastante no DDD 14, então sem dúvida
nenhuma nós vamos fortalecer esta Casa, esta Comissão com este trabalho, deputado
Fernando Cury, que você está identificando, não tenha dúvida disso. Com a palavra um
grande amigo por quem eu passei a ter uma consideração muito grande, apresentado
pelo Márcio Camargo, deputado Marcio Camargo que fez parte desta Casa e o Pedro
Tobias, que endossou, o deputado Cezar, um grande amigo, com a palavra o deputado
Cezar.

O SR. CEZAR - PSDB - Srs. Deputados, senhoras e senhores, boa tarde. Olha,
como eu fui endossado aí, não é mole não. Esta é uma das comissões que teve, das que
acompanhei, os maiores pesos-pesados desta Casa aqui e foi por unanimidade. São duas
das pessoas que eu aprendi a admirar, o Ricardo e o Rogério, que eu conheci aí no
Plenário e são bem capacitados. Você vê que nós começamos aqui a discutir o pedágio e
já chegou a um consenso que não é só o pedágio, o transporte, é o trem metropolitano, é
o transporte geral, é o estado mais rico da União, então aqui vai se ter trabalho e
trabalho para que funcione o transporte no estado de São Paulo que hoje é precário. Os
caminhões que pagam pedágio para ir, para vir, que transportam nossa riqueza, então
esta Comissão aqui vai ter um envolvimento mesmo com o estado de São Paulo ao todo,
não é no 14, no 15, no 19, no 16, vai ter que estar atuando em todo estado de São Paulo
porque é que nem o deputado falou aqui: de Ribeirão Preto a aqui são sete pedágios.
Você pega 300 quilômetros e são sete pedágios e esperamos que a Comissão de
Transporte lute para que a Castello Branco, que é na região lá, continue, mas não correr
o risco do Corredor da Morte. A Castello Branco está parada em um ponto que ela pode
ter continuação, ela já tem os pedágios necessários que podem dar continuidade à
Castello Branco. Assim nós eliminamos de uma vez por todas, ganhamos mais tempo,
mais modernidade e eliminamos o Corredor da Morte, porque realmente ali é perigoso.
Uma boa sorte aos dois, que eu aprendi admirá-los, são pessoas muito queridas,
não só minhas, se você perguntar aí na Câmara, na Assembleia vocês vão ver que todos
gostam desses dois meninos e nada mais justo do que pôr um engenheiro do Denit para
cuidar dessas coisas e o moço de Indaiatuba. Obrigado a todos, uma boa tarde.
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O SR. PRESIDENTE RICARDO MADALENA - PR - Obrigado, Cezar, das
suas palavras, deputado Cezar que eleito neste mandato, já foi prefeito de Santana do
Parnaíba. Hoje é seu filho que está lá, não é, Cezar? Parabéns aí pelas palavras e com
certeza esta Comissão estará vendo muito de perto tudo aquilo que o governo vai
propiciar no estado de São Paulo, principalmente com relação às concessões.
Dando andamento, gostaria dos pares que aqui estão de opinar que a Comissão
de Transporte e Comunicação, a data ordinária a nos reunirmos todas as semanas, eu
vou dar uma sugestão, não precisa ser acatada, vamos começar a discussão nesse
sentido e estamos propondo aqui eu e o Rogério a quarta-feira às 15 horas. Se há
alguma objeção, vamos conversar aqui com os pares neste momento.
Sem objeção. Estamos fixando a data. Todas as quartas-feiras às 15 horas. Mais
alguém quer fazer o uso da palavra? Bom, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada
a reunião e novamente agradeço meus pares pela confiança na minha pessoa e na pessoa
do Rogério Nogueira. Muito obrigado, pessoal.

***

- É encerrada a reunião.

***
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