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O SR. PRESIDENTE - LUIZ FERNANDO LULA DA SILVA - PT - Havendo
número regimental, declaro aberta a reunião especial para eleição de presidente da
Comissão de Assuntos Metropolitanos e Municipais da 2ª Sessão Legislativa do 1º Biênio
da 19ª Legislatura. Quero fazer uma chamada: Coronel Nishikawa; Valeria Bolsonaro;
Dr. Jorge do Carmo.

O SR. DR. JORGE LULA DO CARMO - PT - Presente.

O SR. PRESIDENTE - LUIZ FERNANDO LULA DA SILVA - PT - Está
presente; Luiz Fernando, presente; Carlos Cezar?

O SR. CARLOS CEZAR - PSB - Presente, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE - LUIZ FERNANDO LULA DA SILVA - PT - Cezar.

O SR. CEZAR - PSDB - Presente, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE - LUIZ FERNANDO LULA DA SILVA - PT - Maria
Lúcia Amary.

A SR. MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Presente.

O SR. PRESIDENTE - LUIZ FERNANDO LULA DA SILVA - PT - Estevam
Galvão.

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Presente, excelência.
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O SR. PRESIDENTE - LUIZ FERNANDO LULA DA SILVA - PT - Thiago
Auricchio; Gilmaci Santos; Ricardo Mellão; Aprigio.

O SR. APRIGIO - PODE - Presente, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE - LUIZ FERNANDO LULA DA SILVA - PT Deputado Aprigio, presente; Professor Kenny; e o deputado substituto na Comissão,
Sebastião Santos.

O SR. SEBASTIÃO SANTOS - REPUBLICANOS - Presente, excelência.

O SR. PRESIDENTE - LUIZ FERNANDO LULA DA SILVA - PT - Esta
Comissão foi chamada com o objetivo de promover a eleição para o cargo de presidente
da Comissão de Assuntos Metropolitanos e Municipais. Pergunto aos membros deste
colegiado: há indicação de algum nome para o cargo de presidente desta Comissão?
O deputado Estevam está tentando falar; peço que abram o microfone do deputado
Estevam Galvão. Deputado, acho que o senhor precisa... Aí, está aberto.

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Está me ouvindo?

O SR. PRESIDENTE - LUIZ FERNANDO LULA DA SILVA - PT - Alto e
claro, pode falar.

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Eu quero indicar, como candidato à
Presidência desta Comissão, o deputado Carlos Cezar.

O SR. PRESIDENTE - LUIZ FERNANDO LULA DA SILVA - PT Deputado Carlos Cezar indicado como presidente da Comissão. Mais alguma indicação?
Como não há nenhuma indicação além da do deputado Carlos Cezar, nós vamos proceder
com uma votação nominal; eu pergunto: como vota o deputado Aprigio? Eu peço que o
senhor abra o microfone, deputado. Como vota?

O SR. APRIGIO - PODE - Voto no deputado Carlos Cezar.
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O SR. PRESIDENTE - LUIZ FERNANDO LULA DA SILVA - PT - No
deputado Carlos Cezar vota o deputado Aprigio. Como vota o deputado Estevam Galvão?

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - No Carlos Cezar, excelência.

O SR. PRESIDENTE - LUIZ FERNANDO LULA DA SILVA - PT Deputado Carlos Cezar, dois votos. Como vota a deputada Maria Lúcia Amary? Está
fechado o som; abriu.

A SR. MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Com muita emoção, voto no
deputado Carlos Cezar.

O SR. PRESIDENTE - LUIZ FERNANDO LULA DA SILVA - PT Deputado Carlos Cezar, três votos. Quero registrar aqui a presença do deputado Professor
Kenny, que também é membro efetivo desta Comissão. Como vota o deputado Cezar?
O SR. CEZAR - PSDB - Voto no meu xará, Carlos Cezar – olha que nome bonito!

O SR. PRESIDENTE - LUIZ FERNANDO LULA DA SILVA - PT Deputado Cezar vota no Carlos Cezar. Como vota o deputado Sebastião Santos?

O SR. SEBASTIÃO SANTOS - REPUBLICANOS - Voto no deputado Carlos
Cezar.

O SR. PRESIDENTE - LUIZ FERNANDO LULA DA SILVA - PT - Como
vota o nobre deputado Jorge do Carmo?

O SR. DR. JORGE LULA DO CARMO - PT - Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE - LUIZ FERNANDO LULA DA SILVA - PT - Como
vota o deputado Jorge do Carmo?

O SR. DR. JORGE LULA DO CARMO - PT - Quero votar no nobre deputado
Carlos Cezar, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE - LUIZ FERNANDO LULA DA SILVA - PT - Mais um
voto para o deputado Carlos Cezar. Como vota o deputado Professor Kenny?

O SR. PROFESSOR KENNY - PP - Com muita felicidade, voto no meu amigo
deputado Carlos Cezar, excelência.

O SR. PRESIDENTE - LUIZ FERNANDO LULA DA SILVA - PT - Mais um
voto para o deputado Carlos Cezar. O deputado Ricardo Mellão está se conectando, e eu
quero registrar também o meu voto: o deputado Luiz Fernando vota no deputado Carlos
Cezar para presidente desta Comissão. Pergunto como vota o deputado Ricardo Mellão?
O deputado está com o som fechado; agora abriu.

O SR. RICARDO MELLÃO - NOVO - Me desculpem, eu não estava
conseguindo me conectar. Só para deixar claro, eu tentei conectar, mas demorou a logar.
Eu gostaria de saber: além do deputado Carlos Cezar, há algum outro candidato?

O SR. PRESIDENTE - LUIZ FERNANDO LULA DA SILVA - PT - Não,
somente o deputado Carlos Cezar.

O SR. RICARDO MELLÃO - NOVO - Então eu voto no Carlos Cezar.

O SR. PRESIDENTE - LUIZ FERNANDO LULA DA SILVA - PT - Bom, o
deputado Carlos Cezar teve dez votos dos dez deputados presentes e, desta forma, foi
eleito presidente.
Declaro eleito presidente da Comissão de Assuntos Metropolitanos e Municipais
o deputado Carlos Cezar, a quem passo a palavra e convido para assumir os trabalhos,
desde já, o parabenizando. Quero dizer da confiança que todos temos em V. Exa.,
deputado Carlos Cezar, sempre muito amigo, muito amável, muito afável, um cristão não
só na profissão da fé, mas na forma de viver; quero dizer da honra de ser presidido por V.
Exa. e aproveitar o ensejo para parabenizá-lo desde já. Passo a palavra para V. Exa., se
quiser fazer uso, mas a Presidência já está em vossas mãos.

***
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- Assume a Presidência o Sr. Carlos Cezar.

***

O SR. PRESIDENTE - CARLOS CEZAR - PSB - Quero primeiro agradecer a
Deus pela oportunidade de estar com vocês neste dia de hoje, no momento que nós
estamos vivendo, nesta reunião diferenciada da Comissão de Assuntos Metropolitanos,
uma comissão de assuntos tão importantes. Agradeço muito ao meu amigo, meu irmão,
deputado Luiz Fernando Teixeira - irmão querido, obrigado por todo o apoio; agradeço a
cada deputado e a indicação do meu amigo, deputado Estevam Galvão; a minha querida
conterrânea de província, nossa próxima candidata a prefeita de Sorocaba, em quem eu
já votei tantas vezes e com quem tenho uma amizade tão carinhosa, que é a deputada
Maria Lúcia Amary; ao meu irmão, deputado Sebastião; ao meu xará, Cezar com Z,
deputado Cezar, liderança forte em Santana de Parnaíba; ao nosso professor e amigo
querido, Professor Kenny; Ricardo Mellão, obrigado pela sua confiança; ao deputado
Jorge do Carmo, enfim, a todos.
Nós estamos sucedendo o deputado Rafa Zimbaldi, e eu agradeço muito a
confiança de vocês. Espero que a gente possa trabalhar e desenvolver cada vez mais,
sobretudo as regiões metropolitanas, como Sorocaba, que é uma sede metropolitana, e
tantas outras regiões metropolitanas que nós temos no Estado. Tenho certeza que nós
podemos desenvolver, junto a vocês, um bom trabalho à frente desta Comissão. Então,
uma palavra de gratidão pela confiança, pela amizade e pelo carinho de cada um de vocês.
Espero poder retribuir com trabalho, dedicação e com a mesma amizade e reciprocidade
que vocês tiveram comigo, me recebendo nesta Comissão; agradeço demais.
Se mais alguém tem algo a falar, está aberta a palavra. O deputado Luiz Fernando
me passou a Presidência, agora, desta reunião, mas tem outras reuniões ainda
acontecendo.

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Pela ordem, presidente.

O SR. PRESIDENTE - CARLOS CEZAR - PSB - Pela ordem, deputado
Estevam Galvão.
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O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - É só para cumprimentá-lo, deputado
Carlos Cezar. Vossa Excelência foi eleita presidente desta Comissão, e eu tive o prazer
de indicá-lo; tenha certeza de que, se isso aconteceu, foi uma conquista sua, pelo seu
trabalho, pela sua conduta, pela sua forma de trabalhar e também pela sua competência.
Eu tenho certeza que você fará um trabalho maravilhoso, brilhante, e eu desejo muito
sucesso, não apenas como presidente desta Comissão, mas também na sua vida como um
todo, para você, para sua família, para suas demais atividades sagradas etc., enfim, você
é merecedor, além de ser um grande e leal amigo.

O SR. PRESIDENTE - CARLOS CEZAR - PSB - Poxa, muito obrigado. Você
é uma grande referência para todos nós, Estevam.

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Obrigado.

O SR. CEZAR - PSDB - Pela ordem, xará!

O SR. PRESIDENTE - CARLOS CEZAR - PSB - Pela ordem, deputado Cezar.

O SR. CEZAR - PSDB - Primeiro eu quero agradecer ao Rafa Zimbaldi, por ter
nos conduzido até agora com essa maestria dele, e desejar sorte para ele em Campinas,
porque o Rafa é um grande amigo nosso, um merecedor, todos os aplausos para ele.
Quero te dizer que você já transparece uma luz muito grande, e esta é uma
comissão grande também, com 13 deputados – você olha os nomes dos deputados aqui e
até se assusta, porque são feras que você vai conduzir. Parabenizo você, porque a gente
recebe tantas notícias ruins sobre Sorocaba, de envolvimento em corrupção, e hoje
Sorocaba tem um filho como presidente de uma das mais importantes comissões da Alesp.
Meus parabéns a você pelo seu trabalho, pela sua dedicação, por ser amigo e
companheiro.
Estou vendo esses camaradas que estão aí, o Fernando, o Jorge, o Kenny, o
Ricardo Mellão – que deu uma aula para nós de “não tem tu, vai tu mesmo” –, e quero
mandar um abração a você, a todos os deputados e a esse palmeirense, Ricardo Mellão –
porque eu posso brincar com você, não é? Um abraço, gente.
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O SR. PRESIDENTE - CARLOS CEZAR - PSB - Obrigado. Com a palavra,
deputada Maria Lúcia Amary.

O SR. DR. JORGE LULA DO CARMO - PT - Pela ordem, depois, Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE - CARLOS CEZAR - PSB - Claro.

A SR. MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Deputado Carlos Cezar, você sabe
do meu carinho por você, sabe que pode contar com o meu apoio e com o meu trabalho.
Espero que o meu apoio a você seja só até dezembro, e que o seu apoio a mim seja pelos
próximos quatro anos. Mas conta comigo até lá, boa sorte!

O SR. DR. JORGE LULA DO CARMO - PT - Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE - CARLOS CEZAR - PSB - Quem pediu pela ordem? Eu
não estou vendo.

O SR. DR. JORGE LULA DO CARMO - PT - Pela ordem, Sr. Presidente, é o
deputado Jorge do Carmo.

O SR. PRESIDENTE - CARLOS CEZAR - PSB - Deputado Professor Kenny,
meu amigo.

O SR. PROFESSOR KENNY - PP - Olá, presidente. Primeiro: parabéns! Você
merece, é um deputado sensacional, todo mundo adora você no Plenário, uma pessoa leal,
como bem disse o deputado Cezar. Eu te agradeço pelo envio do link, pois já estava aqui
preocupado, querendo adentrar na Comissão.
Presidente, eu queria também pedir desculpa aos meus pares pela minha ausência
na Comissão de Assuntos Metropolitanos recentemente, pré-pandemia, porque eu
também faço parte da Comissão de Educação e fui voto vencido quando eles agendaram
o horário da comissão. Eu havia dito que estava na Comissão de Assuntos Metropolitanos,
mas infelizmente fui voto vencido, então a Comissão de Educação é justamente no mesmo
horário que a Comissão de Assuntos Metropolitanos, infelizmente. Eu prometo, agora,
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revezar um pouco; é óbvio que eu estava me dedicando bastante à Comissão de Educação,
devido a minha profissão, claro, mas agora, com a pandemia e com as dificuldades
financeiras que todas as regiões ainda passarão – inclusive a Baixada Santista, a qual eu
represento –, prometo me dedicar mais à Comissão de Assuntos Metropolitanos.
Presidente, foi uma honra votar em você, estou muito feliz; parabéns mais uma
vez.

O SR. PRESIDENTE - CARLOS CEZAR - PSB - Minha gratidão eterna,
deputado. Obrigado pelas suas palavras e pela sua disposição de servir nesta Comissão.
Parabéns pelo seu trabalho, você também é um exemplo para todos nós. Deputado Jorge
do Carmo, pela ordem.

O SR. DR. JORGE LULA DO CARMO - PT - Obrigado, Sr. Presidente.
Primeiro, quero parabenizá-lo pela indicação e pela eleição. Esta Comissão sempre foi
muito bem conduzida pelo deputado Rafa Zimbaldi e pelo nosso vice-presidente,
deputado Luiz Fernando, nosso colega de bancada, mas tenho certeza de que V. Exa. dará
continuidade com a maestria e a competência que lhe é peculiar. Desejo sorte e sucesso;
pode contar comigo, pode contar com o nosso apoio, no sentido de que faremos sempre
desta Comissão uma das mais importantes da Casa. Conte comigo sempre, forte abraço e
sucesso na sua empreitada.

O SR. PRESIDENTE - CARLOS CEZAR - PSB - Muito obrigado, deputado
Dr. Jorge, é uma honra estar aqui ao seu lado. Obrigado pelas suas palavras, obrigado por
tudo o que o senhor já tem feito. Meu sonho é poder suceder o Rafa Zimbaldi com a
mesma maestria com que ele sempre conduzia esta Comissão; ao lado de uma grande
referência, como o deputado Luiz Fernando Teixeira, com certeza nós poderemos avançar
ainda mais. Contem comigo, contem com o nosso trabalho. Penso que ninguém mais
tenha algo a falar.

O SR. RICARDO MELLÃO - NOVO - Pela ordem.

O SR. PRESIDENTE - CARLOS CEZAR - PSB - Deputado Ricardo Mellão
tem a palavra.
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O SR. RICARDO MELLÃO - NOVO - Antes tarde do que nunca, deputado
Carlos Cezar. Eu estou participando aqui, simultaneamente, da Comissão de Finanças,
Orçamento e Planejamento – o secretário está fazendo a apresentação dos resultados do
primeiro quadrimestre –, e teve essa confusão para conectar um pelo computador, o outro
celular, enfim, a gente está aprendendo com a tecnologia, então acabei chegando um
pouco atrasado.
Fico muito feliz, deputado Carlos Cezar, com a sua condução à Presidência desta
Comissão. Você sempre foi uma grande pessoa, um grande cristão, um grande democrata,
sempre esteve aberto ao diálogo e ao relacionamento cordial; eu tenho certeza de que
todas essas suas boas características serão importantes na condução desta Comissão tão
relevante e importante, que é a Comissão de Assuntos Metropolitanos. Então, queria
desejar sorte para você, para que faça uma excelente condução; deixar também o meu
agradecimento pelas conduções até agora feitas pelo deputado Rafa Zimbaldi, que segue
aí um novo rumo. Valeu, obrigado.

O SR. PRESIDENTE - CARLOS CEZAR - PSB - Eu que agradeço, deputado
Ricardo Mellão, parabéns pelo trabalho. Agora você já pode desempenhar lá na CFO;
parabéns pela sua sempre dedicada e aplicada participação – o deputado Ricardo Mellão
estuda muito sobre orçamento, sabe tudo de finanças. Deus abençoe muito você e a cada
um presente nesta Comissão.
Tem mais alguém que queira usar a palavra?

O SR. APRIGIO - PODE - Pela ordem, presidente.

O SR. PRESIDENTE - CARLOS CEZAR - PSB - Deputado Aprigio tem a
palavra.

O SR. APRIGIO - PODE - Agradecer aqui, presidente, também ao Rafa, que
presidiu muito bem esta Comissão; agradecer ao Luiz Fernando, também, e a todo o
pessoal que acompanha a condução, os membros da Comissão, que conduzem muito bem.
Desejo, para você, muita sorte também; sei da sua capacidade, sei que você vai conduzir
muito bem esta Comissão. Sorocaba também está muito feliz com este resultado. Olha,
presidente, parabéns, você é merecedor. Obrigado.
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O SR. PRESIDENTE - CARLOS CEZAR - PSB - Obrigado, deputado Aprigio,
obrigado mesmo. Fico muito honrado com as suas palavras e com o carinho com que você
nos recebe. Podemos encerrar a reunião? Então, não havendo mais assuntos a tratar, com
gratidão a Deus e a todos vocês, está encerrada a presente reunião. Grande abraço, que
Deus abençoe a todos.

***

- É encerrada a reunião.

***
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