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COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO  

E PLANEJAMENTO (CFOP) 

24.07.2020 

 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Havendo número regimental, declaro aberta a reunião extraordinária da Comissão de 

Finanças, Orçamento e Planejamento da 2ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura, 

convocada nos termos regimentais com a finalidade de apreciar o voto da relatora ao PL 

307/2020, da LDO para 2021, bem como os votos em separado apresentados. Verificado o 

quórum, eu faço a chamada nominal de cada deputado membro desta Comissão: deputado 

Teonilio Barba, substituindo o deputado Paulo Fiorilo. 

 

O SR. TEONILIO BARBA LULA - PT - Presente, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Deputado Roberto Engler. 

 

O SR. ROBERTO ENGLER - PSB - Presente, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Deputada Dra. Damaris. 

 

A SRA. DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Presente, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Deputado Estevam Galvão, deputado Estevam Galvão? Liga o microfone. 

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Presente. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Presente o deputado, obrigado. Deputado Ricardo Mellão, deputado Ricardo Mellão? 
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O SR. RICARDO MELLÃO - NOVO - Presente, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Deputado Marcio da Farmácia. 

 

O SR. MARCIO DA FARMÁCIA - PODE - Presente, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Deputado, a imagem de V. Exa. está ao contrário, acho que estamos vendo uma Farmácia, 

não o Marcio. 

 

O SR. MARCIO DA FARMÁCIA - PODE - Voltou, presidente? 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Não, 

está ao contrário; é a câmera de trás, eu acho, do aparelho celular. 

 

O SR. MARCIO DA FARMÁCIA - PODE - Deixa eu ver aqui, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Isso, 

agora virou. 

 

O SR. MARCIO DA FARMÁCIA - PODE - Presente, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Obrigado, deputado Marcio. Este Presidente, Wellington Moura, presente. Registrar a 

presença do nobre deputado Carlão Pignatari, líder do Governo. Então eu solicito para que 

o deputado possa fazer a leitura do relatório em separado. 

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Pela 

ordem, deputado Estevam Galvão. 
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O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Para pedir a dispensa da leitura da Ata 

anterior e, já que o Carlão está presente, então quem sabe ele vai pretender suspender por 

uns dez minutos para tentar um acordo com o Barba e com o Mellão. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS -

Perfeito. Então, primeiramente, eu solicito a dispensa da leitura da Ata da reunião anterior. 

Em discussão. Não havendo oradores inscritos está encerrada a discussão. Em votação. 

Fica, portanto, aprovada a leitura da Ata da reunião anterior. Então eu gostaria de falar com 

o deputado Carlão Pignatari, líder do Governo, e com o deputado Teonilio Barba, para ver 

se nós vamos entrar em um acordo para que possamos dar por lido o voto em separado do 

PT. Deputado Carlão Pignatari, o senhor está? Então nós vamos assim: até o deputado 

poder estar presente, eu vou pedir para que o deputado Teonilio Barba possa dar 

continuidade na leitura, por gentileza. 

 

O SR. TEONILIO BARBA LULA - PT - Está bom – Emidio, depois a gente se 

fala, fica na linha, está bom? 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS -

Deputado, eu quero designar, para fazer a leitura desse voto, a deputada Dra. Damaris, ela 

vai dar continuidade na leitura do voto na ausência então do membro Paulo Fiorilo. 

 

O SR. TEONILIO BARBA LULA - PT - Não, presidente, pela ordem. Pela 

ordem, presidente! Quem vai fazer a leitura do voto sou eu, presidente. Eu sou o substituto, 

eu sou membro suplente. Vamos lá, o voto em separado é PT e eu vou fazer a leitura do 

voto, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS -

Deputado, o Art. 56 do Regimento Interno diz assim: “Lido o voto pelo relator ou, à sua 

falta, pela deputada ou deputado designado pelo presidente da Comissão”... 

 

O SR. TEONILIO BARBA LULA - PT - Se eu não estivesse presente, presidente. 

Eu estou presente, sou membro da Comissão e suplente do deputado Paulo Fiorilo. Vamos 

ser razoáveis, presidente, vamos ser razoáveis, não é? 
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O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Vossa 

Excelência é relator junto, fez o voto em separado junto com o Paulo Fiorilo? 

 

O SR. TEONILIO BARBA LULA - PT - O voto é da bancada do Partido dos 

Trabalhadores, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Então, 

deputado, só que o voto está assinado pelo deputado Paulo Fiorilo. 

 

O SR. TEONILIO BARBA LULA - PT - Presidente, o senhor teria total razão se 

eu não fosse suplente do deputado Paulo Fiorilo. Eu sou suplente desta Comissão e espero, 

presidente, que o senhor respeite isso, e que eu possa fazer a leitura do voto, que se inicia 

agora na página 13. Não precisa criar confusão por isso. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Não, 

eu não estou querendo confusão, deputado, eu quero simplesmente seguir o que está escrito 

no regimento: “Lido o voto pelo relator ou, à sua falta”, quer dizer, quando ele não está 

presente “pela deputada ou deputado designado pelo presidente”. Então... 

 

O SR. TEONILIO BARBA LULA - PT - Presidente, você vai fazer a gente 

judicializar isso, presidente. 

 

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

 

O SR. TEONILIO BARBA LULA - PT - Não precisa disso, presidente. 

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Presidente, pela ordem. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Está no 

Regimento Interno, deputado, eu estou lendo aqui, olha. Eu gostaria de deixar claro... 

 

O SR. TEONILIO BARBA LULA - PT - Presidente, nós sempre fizemos a leitura 

do nosso voto, os membros da Comissão ou os suplentes. O senhor não precisa usar desse 
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mecanismo, presidente, o senhor não precisa usar esse mecanismo, é muito ruim o que o 

senhor está fazendo. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS -

Deputado, o deputado Paulo Fiorilo não está presente. Esse não é um mecanismo meu, é 

um mecanismo do Regimento Interno, ele que garante e dá ao presidente a total liberdade 

de, no momento em que o relator não está presente, escolher outro relator para ler o 

relatório. 

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Pela 

ordem, deputado Estevam Galvão. 

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Sr. Presidente, a razoabilidade. O Teonilio 

Barba é o substituto do Paulo Fiorilo. Fosse um deputado indicado eventualmente, eu 

entendo que Vossa Senhoria estaria com a razão, mas o Barba é o deputado suplente do 

Paulo Fiorilo. Eu acho que é razoável que o Barba faça a leitura do relatório. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Eu 

respeito a opinião de V. Exa., porém o Regimento me garante que, o deputado não estando 

presente, eu posso indicar o relator, respeitando o deputado Teonilio Barba, que é do PT... 

(Vozes sobrepostas.) 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - A 

deputada Dra. Damaris para dar continuidade à leitura do voto. 

 

O SR. TEONILIO BARBA LULA - PT - O senhor não está respeitando, 

presidente, o senhor está dando mais uma vez um golpe nesta Comissão, você vai levar... 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Eu não 

estou dando golpe... 

 



Verba Editorial Ltda. 

7 
 

O SR. TEONILIO BARBA LULA - PT - Você vai levar, simplesmente, 

presidente, uma coisa que pode ir na boa, por conta da sua postura, presidente, nós vamos 

judicializar, só isso. É só a falta de razoabilidade, presidente, é só isso. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Eu 

estou seguindo o Regimento, deputado! Se V. Exa. tivesse assinado o relatório junto com o 

deputado Paulo Fiorilo, V. Exa. poderia ler. 

 

O SR. TEONILIO BARBA LULA - PT - Presidente, você sabe que o voto... 

Presidente, você está há muito tempo nesta Comissão, você sabe que o voto em separado é 

da bancada do Partido dos Trabalhadores e é assim que nós sempre fazemos. Então, 

infelizmente, presidente, o senhor mais uma vez, mais uma vez... É lamentável, parece que 

tem alguma coisa contra mim, porque sempre, toda vez que eu estou na Comissão, o senhor 

tenta fazer isso. É lamentável a sua postura, lamentável! Postura autoritária, truculenta, 

mais uma vez, e golpista. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

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

 

O SR. TEONILIO BARBA LULA - PT - Eu vou judicializar e vocês vão pagar o 

preço, o que pode ter acordo... 

 

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

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Pela ordem. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Pela 

ordem, deputado Carlão Pignatari. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Presidente, eu vejo que a sua posição é a 

posição correta da Comissão. Não é por causa do deputado Teonilio Barba, um deputado 

que eu respeito, nem por causa do deputado Paulo Fiorilo, o problema é que eles estão 

usando do método de leitura para fazer obstrução, ficam lendo a passo de tartaruga. Eu 
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acho que isso é um desrespeito com os deputados desta Comissão, com todos os deputados. 

O deputado Ricardo Mellão fez um voto em separado e leu normal, não é para ler depressa 

nem devagar, é ter a leitura normal, e nós já tivemos essa discussão. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Eu 

estou aqui com a última folha do voto em separado e olha o que está escrito aqui, olha de 

quem é o voto: deputado Paulo Fiorilo. 

 

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

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - O Regimento Interno determina que seja 

ele. 

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Pela 

ordem, deputado Alex. 

 

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Eu queria só fazer – primeiro, 

cumprimentar todos os amigos aí – a leitura do Art. 56 do nosso Regimento Interno da 

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que diz o seguinte: “Lido o voto pelo 

relator ou, à sua falta, pela deputada ou deputado designado pelo presidente da Comissão, 

será ele imediatamente submetido à discussão”. Então, pelo que eu entendo do Regimento, 

não estando o voto em separado assinado pelo deputado Teonilio Barba, estando assinado 

só pelo deputado Paulo Fiorilo, nós temos que entrar agora na discussão. 

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - O 

deputado Paulo Fiorilo acaba de se conectar. Eu peço então ao deputado... 

 

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

Teonilio Barba que, por gentileza... 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Não, o Barba é suplente, ele pode ficar na 

sala. Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Não 

pode, o Regimento... 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Pode, ele é suplente. O senhor vai impedir 

que o suplente fique na sala, Sr. Presidente? 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Eu 

não, o Regimento. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - O Regimento não diz isso, Sr. Presidente. 

Eu queria pedir aqui aos deputados desta Comissão que a gente tome uma atitude contra o 

presidente. É inadmissível! O Barba é o meu suplente, eu vou entrar na reunião da CPI. O 

Barba é o suplente legal do PT, o voto tem um titular... 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Deputado Paulo Fiorilo, o Regimento... 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Eu não terminei, eu não terminei, Carlão, 

eu não terminei, deputado Carlão... 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - O Regimento precisa ser seguido... 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Eu não terminei, eu não terminei... 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Pois não, desculpa. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Deputado Wellington Moura, na história 

desta Assembleia “suplente” significa “aquele que assume o lugar do titular”. O senhor não 
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pode, não pode, fazer o que o senhor está querendo fazer, que é dar outro golpe. Por que é 

um golpe? Porque está escrito no texto “na falta do relator”, só que quem... 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Quem 

é o relator? 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Quem está substituindo o relator... 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Quem 

é o relator, deputado? 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - O relator, na comissão... 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Quem 

é o relator? 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Eu posso responder ou não? 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Ah, 

está bom. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Quem é que substitui o relator? Um 

suplente! 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Não, 

aquele que o presidente escolher designar. 

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Está no 

Regimento Interno. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Ele permitiria se... 
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O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

(inaudível) o Art. 56 do Regimento Interno... 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Se o suplente não estivesse, se o suplente 

não estivesse, o senhor está... 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Onde 

diz que é se o suplente não estivesse? 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Porque está dizendo “na falta”, “na 

falta”... (Vozes sobrepostas.) 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Abre o 

Regimento Interno e mostra para mim... 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Eu já abri, eu já abri... (Vozes 

sobrepostas.) 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Sr. Presidente, se o senhor for agir desse 

jeito, o senhor está desmoralizando a questão. 

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Pela ordem. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Presidente, eu queria pedir, para terminar, 

que o senhor pudesse deixar o deputado Teonilio Barba fazer a leitura, e quero dizer mais: 

tem um avanço considerável na discussão com o Governo de acatar propostas do nosso 

relatório. O senhor vai fazer aquilo que a gente não quer... 

 

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

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Sabe por quê? Porque o senhor vai 

atropelar agora, nós vamos entrar na justiça, e o senhor vai voltar para fazer a leitura... 

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Pela ordem. 
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O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Pelo relator ou pelo suplente. 

 

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

Presidente, pela ordem. Sr. Presidente, pela ordem... 

 

O SR. ROBERTO ENGLER - PSB - Está fechado o som do presidente. 

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Pela ordem. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Pode 

falar, deputado Estevam Galvão. 

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Sr. Presidente, o Art. 56 fala que, na falta 

do relator, que no caso é a Dra. Damaris, V. Exa. indica, todavia, nós estamos agora 

fazendo a leitura do voto em separado. Eu entendo que é razoável que, o titular não estando 

– e se nós não estamos com o substituto eventual, mas sim com o suplente –, o suplente do 

Paulo Fiorilo faça a leitura. 

Porém, Sr. Presidente, como o Carlão é o líder do Governo e está presente, eu 

solicito então a suspensão dos trabalhos por dez ou 15 minutos, para nós tentarmos um 

acordo. Isso ficou convencionado ontem, e hoje o deputado Carlão já falou na possibilidade 

de um acordo com o PT e também com o Mellão. Então eu sugiro que se suspenda a 

reunião por dez ou 15 minutos, aproveitando a presença do Carlão, porque quem sabe nós 

encontremos um acordo para dar celeridade e aprovar ainda hoje esse relatório da LDO. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Se 

houver acordo entre todos os membros presentes, por este presidente nós podemos 

suspender. Há acordo em suspendermos por uns 15 minutos? 

 

O SR. TENENTE NASCIMENTO - PSL - Pela ordem, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Pela 

ordem. 
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O SR. TENENTE NASCIMENTO - PSL - Vemos aqui uma palavra de sabedoria 

do deputado Estevam Galvão, com sua experiência. Concordo que tenhamos essa 

suspensão por esses dez ou 15 minutos, para que venhamos a entrar em um entendimento e 

prossigamos com a nossa reunião. Apoio em gênero, número e grau. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Pela ordem, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Pela 

ordem, deputado Carlão Pignatari. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Eu vejo presidente, que o Regimento é 

muito claro, o senhor está correto, não se fala de suplente, deputado Paulo Fiorilo, mas não 

é isso, eu acho que essa não é a discussão. A discussão é que desde o começo você não 

estava aqui, eu falei com o deputado Barba, o Mellão estava me ligando – é que eu estava 

no celular e estava na rua, Mellão, então não conseguia falar e ficar na sala. Mas dizer o 

seguinte: eu acho que nós podemos suspender por dez ou 15 minutos, se houver a anuência 

de todos os deputados, e tentar fazer o acordo. Saindo o acordo, nós damos o relatório por 

lido, acabamos com isso e vamos para a discussão e votação. Eu não vejo nenhuma 

dificuldade, mas não há nenhum atropelo e nenhum golpe por parte do presidente. 

O Regimento é claro, ou então nós temos que mudar o Regimento e colocar lá, 

deputado Estevam Galvão, “o relator ou suplente do relator”, quer dizer, isso está claro, o 

Regimento é muito claro nesse sentido, mas eu acho que isso não é momento de a gente 

fazer esse tipo de discussão. Nós estamos aqui, vamos fazer um acordo para não ficarmos 

aqui duas, três horas, ou voltar à tarde, fazemos o acordo e acabamos com isso. Eu acho 

que, se houver anuência de todos os deputados, dos relatores, da deputada Damaris, do 

deputado Ricardo Mellão, do deputado Paulo Fiorilo, do presidente e dos outros deputados, 

eu acho que é de bom grado a gente fazer esse tipo de intervenção a pedido do deputado 

Estevam Galvão. 

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Pela 

ordem, deputado Ricardo Mellão. 
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O SR. RICARDO MELLÃO - NOVO - Presidente, acho extremamente 

importante que a gente possa ter essa conversa, mas, só para deixar claro o meu ponto, 

porque muitas vezes, quando nós falamos aqui alguns termos como “acordo”, eles ficam 

muito vagos, então, para deixar bem transparente, eu fiz um voto em separado com 

emendas nas quais o Partido Novo acredita. São emendas, como eu já disse para o deputado 

Carlão em mensagem que enviei, que são muito claras e republicanas, emendas que 

inclusive melhorariam a administração pública e para a população em geral. São as nossas 

emendas de sempre, dentro daquilo que a gente acredita, emendas técnicas, emendas 

completamente aceitáveis e aplicáveis. Então, só para deixar claro, nessa conversa o que eu 

gostaria era que as nossas emendas, conforme estão no meu voto em separado, fossem 

acatadas, além do relatório da deputada Damaris. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Perfeito, deputado. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Quando eu falo em acordo é acatar ou 

não as emendas, Mellão, não é outro tipo de acordo, de maneira alguma. 

 

O SR. RICARDO MELLÃO - NOVO - Não, eu sei, eu sei. É que muitas vezes... 

Eu falo porque sou deputado de primeiro mandato e sei que, muitas vezes, coisas aqui 

naturais, corretas e republicanas, pelo jeito que é falado, se não é explicado, elas ficam 

muito vagas. Então eu falo com uma visão de quem veio de fora, de primeiro mandato – é 

só para deixar... Eu sei muito bem isso, mas só para deixar claro aqui. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Perfeito, só para deixar registrado, como eu disse desde o primeiro momento, quando a 

gente foi começar a ler o relatório – que foi antes de ontem, não é? –, se fosse para haver 

golpe, deputado Paulo Fiorilo – apenas para deixar registrado, porque eu não quero ficar 

discutindo sobre isso –, quando a deputada Dra. Damaris estava no final do voto, eu poderia 

ter dado por encerrado e entrado em uma discussão, por mais que houvesse um acordo para 

o dia seguinte, mas não fiz isso. Fui justamente homem para manter a minha palavra e 

deixar que V. Exa. apresentasse o seu voto em separado. Agora, é muito injusto... 

 

A SRA. DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Pela ordem, presidente. 
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O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Vocês 

dizerem que eu estou dando um golpe. Estou dando golpe só se o meu Regimento for 

diferente do seu, aí eu estou dando golpe. 

 

A SRA. DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Pela ordem, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Mas 

como o Regimento de todos é igual, eu gostaria apenas de deixar registrado isto: não está 

havendo golpe em nenhum momento. Pela ordem, deputada Dra. Damaris. 

 

A SRA. DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Na verdade eu ia dizer exatamente o 

que o senhor acabou de consignar. Para reforçar, então, já que o senhor já fez a intervenção: 

não estou identificando aqui qualquer tipo de golpe, a partir, inclusive, do que aconteceu no 

dia de ontem. Eu já estava no tópico final do meu relatório, faltavam apenas duas alíneas 

para serem lidas, e, já proferindo a conclusão do meu voto, o senhor me interrompeu 

exatamente para acatar o que estava proposto, de que se conversasse para chegarmos a um 

acordo e chegarmos a um entendimento. Houve, por parte dos deputados que gostariam que 

isso acontecesse, um pedido, que o senhor acatou, interrompendo a minha leitura, 

suspendendo a reunião e convocando uma nova, para que houvesse tempo para a 

construção dos votos em separado. 

Os votos em separado foram construídos, o deputado Mellão teve a oportunidade de 

ler integralmente o voto dele no dia de ontem, e eu estive atentamente ouvindo o voto do 

deputado Mellão, estive atentamente ouvindo a leitura do voto do deputado Paulo Fiorilo 

até a página 13, salvo engano, embora, deputado Paulo, realmente a leitura tenha sido 

diferente da que eu fiz e da que o deputado Mellão fez. O senhor tem o direito de fazê-lo, 

mas foi bastante intrigante uma leitura tão lenta, se a nossa compreensão acompanharia 

uma leitura mais rápida do senhor, como a que eu fiz, que foi rápida, mas foi didática – foi 

até reconhecido aqui que a minha leitura foi compreensível, embora no ritmo mais rápido, 

até porque nós estamos em regime de urgência para a votação da LDO. 

Então, o apelo que eu faço é, primeiro, para consignar que não há qualquer tentativa 

de golpe por parte do presidente – é como eu avalio, porque tudo aquilo que o presidente 

nos disse que faria, ele honrou até aqui, e está arguindo uma prerrogativa regimental para 

seguir conduzindo os trabalhos da nossa Comissão. Não vejo o golpe, pelo contrário, eu vi 
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que o presidente, até o momento, tudo aquilo que foi requerido aqui, que os colegas 

pediram, ele está caminhando para atender e para que as coisas se desenvolvam da melhor 

forma possível. Então, presidente, era só para poder consignar aqui como avalio a condução 

dos trabalhos até este momento. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Questão de ordem, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS -

Obrigada, Sra. Deputada. Deputado Paulo Fiorilo pediu uma questão de ordem, é isso? 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - É, uma questão de ordem. Sr. Presidente, 

eu não quero polemizar, mas eu acho que precisam ser colocadas aqui duas questões: a 

primeira é que quem indica os representantes para as comissões são os partidos políticos – 

eu não sou indicado de mim mesmo, assim como ninguém aqui é. A segunda é que o 

partido, quando indica o seu deputado, indica o seu suplente, e é nesse sentido, deputada 

Damaris, que eu disse que, se o deputado Barba não pudesse ler o voto, seria sim um golpe. 

O deputado Wellington não deu um golpe ontem, o deputado Wellington, ontem, cumpriu 

aquilo que nós acordamos, e foi isso que possibilitou o avanço e a discussão que nós 

estamos fazendo com o deputado Carlão Pignatari. 

Eu acho um erro – é a minha opinião – e, se há dúvida no Regimento, de 

interpretação, é muito simples dirimir as dúvidas: a gente faz a consulta, a consulta é 

respondida, e a gente toma as decisões necessárias. Se for o caso, como disse o deputado 

Carlão Pignatari, a gente corrige o Regimento. Agora, nós não podemos querer misturar as 

coisas: uma coisa é a indicação do deputado Barba, a outra coisa é a leitura que se faz. 

Repare, eu não apresentei um voto de 400 páginas, de 200 páginas, eu apresentei um voto 

sucinto, de 42 páginas, que é possível vencer, ontem mesmo o deputado Carlão falou: “A  

gente vai vencer a discussão”. Agora, eu acho que a gente está vencendo de outra forma, de 

uma forma madura, que é possível construir. 

Então, a minha questão de ordem é concordar com a suspensão para a gente avançar 

mais um pouco e construir esse acordo, como disse o Mellão, dentro dos parâmetros do 

republicanismo, que é o acordo das emendas, o que pode entrar, o que pode ser trocado e o 

que pode sair. Muito obrigado, deputado Wellington Moura. 
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O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS -

Perfeito. Então, havendo acordo, pergunto a todos os membros se até as 9h50 nós 

suspendemos, é possível haver acordo? Então estão suspensos os trabalhos até 9h50. 

 

* * * 

 

- A reunião é suspensa e reaberta sob a Presidência do Sr. Wellington Moura. 

 

* * * 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - A Secretaria da Fazenda, analisando 

cada uma das emendas. Já foram analisadas ontem algumas, hoje nós estamos analisando 

algumas do deputado Ricardo Mellão, para ver se a gente consegue incluir no texto 

emendas não só da bancada do PT, mas outras que já foram aceitas e também as do 

deputado do partido do Novo, que é do Mellão e do... Eu acho que é do líder também, 

parece que ele assinou junto algumas emendas, não é isso? 

 

O SR. RICARDO MELLÃO - NOVO - Isso, há várias emendas em conjunto. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Então, se houver anuência dos 

deputados, se derem esse prazo aí e suspenderem até as 14 horas, deputado Estevam, nós 

podemos chegar a um bom grado de acrescentar no relatório da deputada Damaris, e aí sim 

a gente já vai dar por lido o relatório, já vai para a votação e encerra devidamente depois do 

almoço. 

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Perfeito, Carlão, eu concordo plenamente, 

14 horas. (Vozes sobrepostas.) 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - O deputado Nascimento, acho que é bom 

Marcio, todo mundo. 

 

A SRA. DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - De acordo, presidente. 

 

O SR. TENENTE NASCIMENTO - PSL - Pela ordem, presidente. 
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O SR. MARCIO DA FARMÁCIA - PODE - De acordo, presidente. 

 

O SR. TENENTE NASCIMENTO - PSL - Pela ordem, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Pela 

ordem, deputado. 

 

O SR. TENENTE NASCIMENTO - PSL - De acordo também, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Perfeito, então, havendo acordo... 

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Pela 

ordem, deputado Roberto Engler. 

 

O SR. ROBERTO ENGLER - PSB - Não só estou de acordo com aquilo que foi 

combinado, como quero cumprimentar os participantes, particularmente o líder do 

Governo, Carlão, porque foi de muito bom senso esse resultado. Parabéns. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Inclusive, deputado Engler, nós nos 

esquecemos de colocar, no relatório da Dra. Damaris, no mínimo 9,57 para as 

universidades. Faltou, e há uma emenda da bancada para colocar, então, isso é interesse 

para o Governo, é interessante que a gente acate isso no relatório, isso é bom para nós, e eu 

acho que dá para a gente fazer, se tiver anuência, um bom novo relatório, vamos dizer 

assim. 

 

O SR. TENENTE NASCIMENTO - PSL - Há anuência, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Havendo acordo entre os membros, então nós suspendemos os trabalhos até as 14 horas. 

Estão suspensos os trabalhos. 
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* * * 

 

- A reunião é suspensa e reaberta sob a Presidência do Sr. Wellington Moura. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Presente de forma virtual. Peço aos deputados que, conforme forem anunciados, deem 

presença: deputado Ricardo Mellão. 

 

O SR. RICARDO MELLÃO - NOVO - Presente, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Deputada Dra. Damaris. 

 

A SRA. DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Presente, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Deputado Tenente Nascimento. 

 

O SR. TENENTE NASCIMENTO - PSL - Deputado Tenente Nascimento, 

presente, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Deputado Estevam Galvão. 

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Presente, Excelência. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Deputado Paulo Fiorilo. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Presente, Sr. Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Deputado Alex de Madureira. 

 

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Presente, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Deputado Marcio da Farmácia? 

 

O SR. MARCIO DA FARMÁCIA - PODE - Presente, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - O 

deputado Carlão Pignatari, que também está aqui conosco, e este Presidente, Wellington 

Moura. Então eu gostaria de saber se houve um acordo ou se o deputado Paulo Fiorilo dará 

continuidade à leitura? 

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Pela 

ordem, deputado Paulo Fiorilo. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Sr. Presidente, depois de várias conversas 

bi e trilaterais, inclusive envolvendo... 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Paulo, está muito baixo o seu som. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - É, o 

som está baixo. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Espera aí... E agora, melhorou? 

 

O SR. TENENTE NASCIMENTO - PSL - Melhorou, agora está com voz. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Depois de várias conversas que fizemos, 

não só eu, mas também o deputado Teonilio Barba, que, além de ser meu suplente, é líder 
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da Bancada do PT, nós construímos uma proposta em que a relatoria aceitaria algumas das 

nossas emendas. Eu não vou declinar quais, porque, como envolveu conversas também com 

o Barba, eu seria injusto aqui de não apontar todas, mas, das conversas que participei, sei de 

algumas e posso trazer aqui para o debate. Mas acho que isso facilita a nossa discussão para 

poder dar como lido o meu voto e entrar no processo de votação, se houver acordo, claro, 

também entre os outros deputados e o deputado Ricardo Mellão, que é proponente de outro 

voto em separado. Então, da minha parte, Sr. Presidente, junto ao meu líder, nós avançamos 

na inclusão de algumas emendas para que se componha o relatório que vai ao Plenário. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS -

Perfeito, deputado Paulo Fiorilo. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Pela ordem, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Antes 

de passar a palavra ao deputado Carlão Pignatari, registro a presença do vice-presidente 

desta Comissão, o deputado Dirceu Dalben. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Ele não acordou cedo hoje, não veio na 

reunião de hoje cedo, estava “nanado”, entendeu? Agora ele apareceu, depois das 14 horas, 

não é, Dalben? Pela ordem, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Pela 

ordem, deputado Carlão Pignatari. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Presidente, nós tivemos várias 

conversas, e a relatora já havia acatado 86 emendas – três emendas do Novo já estão no 

relatório inicial da deputada Damaris Moura, e hoje a gente acatou mais uma emenda deles. 

Nós não conseguimos atender a todas as emendas do deputado do Novo por impedimento, 

na concepção do Governo, técnico, para não transformar a Lei de Diretrizes Orçamentárias 

em alguma outra coisa, então essa é a dificuldade técnica que houve. 

Com o PT nós havíamos acatado algumas emendas, e hoje acatamos mais três e uma 

que eu pedi para a gente colocar, que é a do mínimo de 9,57% das universidades, porque 

estava lá 9,57, o que para mim é a mesma coisa, mas incomodou as universidades. O 
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deputado Barros Munhoz me ligou, vários deputados me ligaram, para que a gente pudesse 

colocar, no mínimo, 9,57%. O Governo não vê nada de ruim nisso, então nós acabamos 

acatando, e, se houver anuência, vamos para a votação. 

O deputado Ricardo Mellão vai defender, com todo o direito que ele tem, o seu 

relatório, o que é natural, ele já leu o relatório, que fez um relatório para ajudar a construir 

melhor a proposta, não fez um relatório para obstruir nenhum tipo de votação, então acho 

que hoje acabamos melhorando o texto que veio do Governo, e eu espero que haja anuência 

dos deputados para que a gente já possa, além de encerrar a leitura, começar a discussão. 

O PSL teve quase dez emendas acatadas em todos os projetos, o PL teve seis 

emendas acatadas, quer dizer, são quase 95 emendas acatadas – lógico, foram colocadas 

1.000 emendas no relatório, o que não é possível de a gente fazer. Então, presidente, se 

houvesse anuência dos membros da Comissão, nós podemos começar a discutir e a votar o 

Orçamento, presidente, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. E eu pedi para o presidente 

Cauê, se a gente puder é votar ela na terça-feira às 14h30, fazer uma redação final em uma 

segunda extra, e aí nós ficamos de recesso quarta, quinta e sexta e na segunda nós voltamos 

à Assembleia Legislativa. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS -

Perfeito, deputado Carlão Pignatari. 

 

O SR. TENENTE NASCIMENTO - PSL - Pela ordem, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Antes, 

porém, deputado, registro a presença do nobre deputado Roberto Engler, que está presente 

na Comissão também. Por gentileza, deputado Tenente Nascimento. 

 

O SR. TENENTE NASCIMENTO - PSL - Eu queria pelo menos parabenizar o 

entendimento entre os deputados, que é importante. Eu procurei, logicamente, não só a 

relatora, como também o líder, que prontamente atendeu a uma reivindicação da bancada, 

uma reivindicação nossa, que era a questão da recomposição salarial dos profissionais de 

Segurança Pública, e ele colocou para nós, para que nós venhamos a falar aos nossos pares, 

aos profissionais de Segurança como um todo, do impedimento. Então eu gostaria que o 

deputado Carlão, agora, colocasse essa dificuldade desse momento ou impedimento, 

melhor que dificuldade, o impedimento dessa emenda que nós colocamos quanto à 
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recomposição salarial aos profissionais de Segurança Pública, se assim possível for, 

presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS -

Perfeito, passo essa... 

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - O 

deputado Carlão está presente, acho que no momento oportuno ele pode fazer essa 

colocação. Pela ordem, deputado Alex de Madureira. 

 

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Presidente, só quero parabenizar aqui, 

mais uma vez, o senhor, pela condução dos trabalhos nesta Comissão de Finanças. Também 

parabenizar o deputado Carlão Pignatari, que é o líder do Governo e que, prontamente, hoje 

pela manhã, veio fazer participação desse entendimento junto ao deputado Paulo Fiorilo e 

também àqueles que tinham qualquer divergência quanto ao projeto. De forma bem rápida a 

deputada Damaris fez questão de atender alguns desses pedidos, até para nós entrarmos em 

um entendimento, então é só mesmo para demonstrar a importância do que é um 

Parlamento: é onde ideias, muitas vezes divergentes, acabam entrando em um entendimento 

para que essas correntes de pensamentos diferentes sejam todas atendidas em um só 

relatório, em um só pensamento. 

Eu sei que, para todos nós aqui, o pensamento principal é o bem do estado de São 

Paulo, o bem da população do estado de São Paulo, o bem do Governo do Estado de São 

Paulo, estando quem estiver no poder, mas que tudo vá bem no estado de São Paulo. Eu sei 

que é o meu desejo e eu sei que é o desejo de todos deputados aqui, participantes desta 

Comissão, e da liderança de Governo também, fazendo seu papel. Então parabéns a todos e 

vamos continuar, vamos votar a LDO, vamos votar no Plenário, e São Paulo vai continuar 

caminhando. 

 

A SRA. DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Pela ordem, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Pela 

ordem, deputada Dra. Damaris Moura. 
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A SRA. DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Se o deputado (inaudível). 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Vossa 

Excelência fechou o microfone, o microfone está fechado. 

 

A SRA. DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Oi, presidente. Se o deputado 

Carlão Pignatari me permitir uma contribuição na resposta ao deputado Tenente 

Nascimento, a respeito da questão relacionada à Segurança Pública, me parece que o que 

agora veda qualquer aumento de despesas é a Lei Complementar Federal nº 173, de 2020. 

Então, tudo aquilo que foi proposto nas emendas e que viola esta vedação da Lei 

Complementar Federal nº 173, não pôde ser acatado, em virtude da vedação por si mesma. 

Então, deputado Tenente Nascimento, eu acho que a intenção é extraordinária, mas esta 

iniciativa encontra um óbice legal, que é a vedação de aumento de despesas instituída pela 

Lei Complementar Federal nº 173. Deputado Carlão, só me permita aí esta intervenção na 

pergunta que o deputado Tenente Nascimento dirigiu ao senhor, que certamente o senhor 

fará muito bem a sua resposta. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS -

Perfeito, então... 

 

O SR. TENENTE NASCIMENTO - PSL - Pela ordem. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Quem 

pediu pela ordem? 

 

O SR. TENENTE NASCIMENTO - PSL - Eu pedi, mas, se o deputado Carlão for 

falar, eu complemento aqui. O deputado Carlão vai falar? 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - É exatamente o que a deputada Damaris 

colocou. Na Lei de Auxílio aos Estados e Municípios, um dos artigos que o Paulo Guedes 

exigiu para que pudesse repassar os recursos é que nem Estados nem Municípios nem o 

governo federal pudessem dar algum aumento de salário até 31 de dezembro de 2021. 
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Então é muito clara a resolução, o Município que fizer isso, ou Estado, perde o auxílio e 

tem que devolvê-lo ao governo federal, o que inviabiliza qualquer Estado. 

Agora, não só o policial militar, eu acho que todos os funcionários de carreira, não é 

essa a discussão que nós temos que fazer, mas eu tenho certeza de que, se Deus quiser, em 

um futuro bem próximo nós vamos consegui fazer alguma coisa. O funcionário público de 

São Paulo é o funcionário público que mais tem benefício na Federação: licença-prêmio, 

quinquênio, sexta parte, somente o estado de São Paulo tem esses benefícios para os 

funcionários públicos, então, quando falam que o funcionário público ganha R$ 2.500,00, 

não é verdade, porque nós temos que ver também a quantidade de benefícios, que eu não 

sou contra, já foi dado isso no passado, na época da bonança, mas infelizmente está sendo 

feito até hoje. 

Era isso, presidente. Então, se o senhor puder combinar, presidente Wellington 

Moura, com o presidente Cauê para pautar isso na terça-feira, em uma extra. Se der para 

votar, nós votamos, senão vai chamar outra extra e fazermos uma extra à noite, se, 

porventura, conseguir aprovar na terça-feira, para a gente poder entrar em um recesso de 

pelo menos três dias. Eu acho que nós temos que ter três dias aí de sossego na nossa vida 

para poder dar uma clareada e voltar no começo de agosto, já no dia 1º de agosto. Era isso, 

presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Perfeito, deputado. 

 

O SR. TENENTE NASCIMENTO - PSL - Pela ordem, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Pela 

ordem, deputado. 

 

O SR. TENENTE NASCIMENTO - PSL - Agradeço ao deputado Carlão, e 

também a deputada Damaris Moura, pela excelente explanação sobre a nossa emenda que 

pedia a recomposição salarial aos profissionais de Segurança como um todo. Ficou muito 

mais claro, porque não foi só com os profissionais de Segurança, mas com todo o 

funcionalismo público. Muito obrigado, estaremos assim dando continuidade para que 

venhamos a aprovar essa importante missão, que é a LDO. Muito obrigado, presidente, 

Carlão e Damaris. 
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O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Então, 

havendo acordo... 

 

O SR. DIRCEU DALBEN - PL - Sr. Presidente, eu poderia fazer uma fala? 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Por 

gentileza, deputado Dirceu Dalben. 

 

O SR. DIRCEU DALBEN - PL - Sr. Presidente, nobres deputados e deputadas, 

sempre agradecendo a Deus em primeiro lugar, pela vida e pela saúde. Queria dizer da 

importância dessa decisão, desse acordo, seguindo a orientação do presidente da Comissão. 

Ontem, por alguns minutos, conduzi junto aos colegas, e a minha intenção e a intenção de 

todos foi essa, da leitura do relatório do deputado Paulo Fiorilo, até solicitando a ele que 

pudesse reduzir a leitura. Mas fico feliz com o relatório do Ricardo Mellão, excelente 

relatório, com o do Paulo Fiorilo, completíssimo, e com o da deputada Damaris, um 

relatório sucinto, mas, de certa forma, constitucional e com segurança a todos nós, com essa 

composição agora. Esse é o objetivo dos parlamentares, de parlar, conversar e, com toda a 

experiência das enciclopédias que nós temos aqui nesta Comissão, como Estevam Galvão e 

Roberto Engler, experientes e com sabedoria para nos orientar, e sempre com a 

compreensão e a participação do líder Carlão. 

Na questão das universidades, Tenente Nascimento e Marcio da Farmácia, eu fico 

muito feliz, porque desde ontem estou em contato com as universidades também. Mandei 

mensagem ao líder, mandei mensagem ao Governo, ao vice-governador Rodrigo Garcia, no 

sentido de manter o que estava antes, e fico feliz que houve essa possibilidade, com a 

articulação. Vamos então agora votar, poder aprovar isso em Plenário e seguir com a vida 

adiante. Muito obrigado pelo carinho e atenção de todos. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Então, 

havendo acordo, nós damos como lido o relatório do deputado Paulo Fiorilo – confere, 

deputado Paulo Fiorilo? 

 

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

ordem. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Então, confere, conforme disse já no 

início, que eu considero o meu relatório lido. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Perfeito, então nós entramos em discussão. 

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Pela 

ordem, deputado Paulo Fiorilo. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Eu quero só fazer três segundos de fala, 

que tem muito a ver com o relatório que nós apresentamos: a grande preocupação ao eixo 

que nós trouxemos para a LDO é a discussão da pós-pandemia. É preciso entender que o 

Estado precisa se preparar para enfrentar, no ano que vem, os grandes desafios que estão 

colocados, como a questão do emprego, a questão da reforma tributária, a questão da 

estruturação da rede de Saúde, talvez tendo um legado a partir disso que vivemos e estamos 

vivendo ainda no nosso Estado. 

O interior está em uma situação muito pior, e aqui nós temos deputados que moram 

no interior e que conhecem a realidade. Eu tenho conversado com pessoas de várias 

regiões, e a doença tem aumentado de forma exponencial, e no interior é muito pior do que 

na Capital, porque a rede de proteção é muito menor, você não tem leitos, os hospitais não 

estão nas cidades, estão nos polos, então é uma dificuldade grande. Foi isso que nos moveu 

a fazer um relatório que pudesse dialogar com a transparência de dados, com as prioridades, 

com a valorização dos deputados. 

Eu não tenho certeza, deputado Wellington, eu posso ter entendido errado, mas o 

senhor teria dito em uma das regiões que há a possibilidade de a gente realizar audiências 

públicas do Orçamento, mas possivelmente nós vamos fazer de forma virtual ainda, porque 

nós não sabemos qual vai ser situação lá para setembro, outubro e novembro, mas eu acho 

que a gente pode desempenhar um papel fundamental, e esta Comissão tem uma atribuição 

nesse sentido, é por isso que eu tenho insistido nisso.  
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No debate sobre o Alto do Vale do Ribeira, para as prefeituras que estão muito mais 

distantes e que estão localizadas em regiões em que falta infraestrutura, nós vamos ter outro 

olhar, por isso eu quero aqui reafirmar o porquê de nós considerarmos lido o meu voto, para 

que a gente possa avançar no debate da aprovação e depois no debate do Plenário. Muito 

obrigado, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Obrigado, deputado. Então coloco em discussão. Não havendo oradores inscritos está 

encerrada a discussão. Vamos então à votação nominal. Como vota o deputado Tenente 

Nascimento? 

 

O SR. TENENTE NASCIMENTO - PSL - Pela ordem, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Os 

deputados têm que escolher o relatório do deputado Ricardo Mellão, ou o relatório do 

deputado Paulo Fiorilo, ou o relatório da deputada a Dra. Damaris Moura. Pela ordem, 

deputado Tenente Nascimento. 

 

O SR. TENENTE NASCIMENTO - PSL -  Na verdade era uma questão de 

ordem, porque eu ia exatamente fazer essa solicitação, mas o senhor já esclareceu. Então o 

Tenente Nascimento vota com o relatório da deputada Damaris Moura. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Como 

vota o deputado Paulo Fiorilo? 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Sr. Presidente, como eu sigo a orientação 

do meu líder, eu voto no relatório apresentado por este deputado, Paulo Fiorilo. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Como 

vota o deputado Roberto Engler? 

 

O SR. ROBERTO ENGLER - PSB - Presidente, eu voto com o relatório da 

deputada Dra. Damaris. 
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O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Como 

vota a nobre deputada Dra. Damaris? 

 

A SRA. DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Pela ordem, presidente. Voto com o 

meu relatório, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Como 

vota o deputado Estevam Galvão? 

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Excelência, pela ordem. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Pela 

ordem. 

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Excelência, eu quero cumprimentar o 

Mellão, pelo relatório e pela compreensão, cumprimentar também o Paulo Fiorilo pela 

compreensão, e cumprimentar, até de forma especial, o Carlão Pignatari, que, como líder, 

exerceu o seu papel de líder, conduzindo esse acordo, mas eu preciso render as minhas 

homenagens à Dra. Damaris, pelo relatório e pela elegância. Meu voto é com a relatora, 

Dra. Damaris. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Perfeito, deputado. Como vota o nobre deputado Dirceu Dalben? 

 

O SR. DIRCEU DALBEN - PL - Presidente, eu acompanho e voto no relatório da 

deputada Damaris, sempre parabenizando os deputados Paulo Fiorilo e Ricardo Mellão pelo 

seu relatório e pela oportunidade de discussão e composição. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Perfeito, deputado. Como vota o nobre deputado Marcio da Farmácia? Deputado Marcio da 

Farmácia? Vou passar: Como vota o deputado Ricardo Mellão? 

 

O SR. RICARDO MELLÃO - NOVO - Presidente, eu voto com o meu relatório, 

o relatório do Partido Novo, que é, nada mais, nada menos, que o relatório da deputada 
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Damaris, que está bom, mas, como nós ressaltamos, faltaram aí algumas emendas, que, 

para nós do Novo, são extremamente caras. Agradeço que três das nove emendas que 

apresentamos tenham sido contempladas, mas há emendas ainda muito importantes para a 

gente, por isso mantenho o meu voto no meu relatório, mas parabenizo a deputada Damaris 

Moura, porque foi um bom relatório. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Perfeito, deputado. Como vota o deputado Alex de Madureira? 

 

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Sr. Presidente, eu voto com o relatório 

da deputada Dra. Damaris. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Perfeito, deputado. Como vota o deputado... 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - O Alex está na praia? 

 

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Estou nada, Carlão, estou aqui em 

Piracicaba, olha. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Achei que você estava na praia. 

 

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Estou aqui em uma loja. Olha o que é 

aqui. Estou visitando aqui os comércios, visitando aqui os moradores de Piracicaba, 

trabalhando. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Perfeito, deputado, parabéns pelo trabalho. Como vota o deputado Marcio da Farmácia? 

Deputado Marcio da Farmácia está on-line? Este Presidente vota com a deputada Dra. 

Damaris e a parabeniza pelo trabalho. 

 

O SR. MARCIO DA FARMÁCIA - PODE - Pela ordem, presidente, voto sim. 
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O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Eu já 

passo ao deputado Marcio. 

 

O SR. MARCIO DA FARMÁCIA - PODE - Pela ordem, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Eu 

parabenizo então  a V. Exa. pela conduta, pela responsabilidade e condução que conseguiu 

com todos os deputados aqui para que pudéssemos aprovar o seu voto. Então parabenizo, 

respeitando, sem dúvida, os votos dos deputados Paulo Fiorilo e Ricardo Mellão. Deputado 

Marcio da Farmácia. 

 

O SR. MARCIO DA FARMÁCIA - PODE - Pela ordem, presidente. Voto sim. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Tem que escolher um dos relatórios, 

Marcio. 

 

O SR. MARCIO DA FARMÁCIA - PODE - Voto com a relatora, Dra. Damaris. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Achei que eu ia ganhar um voto, hein? 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Então, 

foram oito votos no relatório da Dra. Damaris, um voto no relatório do Paulo Fiorilo e um 

voto no relatório do Ricardo Mellão, ficando, portanto, aprovado o voto da Dra. Damaris. 

Parabéns, deputada! Parabéns a todos os deputados que estiveram conosco nesses dias, que 

foram de grande luta. Não poderia deixar de parabenizar o deputado Carlão Pignatari, que 

esteve presente nas reuniões da Comissão de Finanças, em todas elas, dialogando com os 

deputados, com os partidos, e chegando então ao consenso de aprovação do projeto. 

 

A SRA. DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Pela ordem, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - E a 

deputada Dra. Damaris e a todos os deputados. Ao deputado Dirceu Dalben também quero 

cumprimentar, pois, em minha ausência, me substituiu de forma muito brilhante e de boa 

condução. Parabéns! 
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O SR. DIRCEU DALBEN - PL - Obrigado, presidente. 

 

A SRA. DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Pela ordem, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Vossa 

Excelência está com a palavra. 

 

A SRA. DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Eu gostaria de fazer aqui alguns 

agradecimentos: primeiro, ao presidente, deputado Wellington Moura, pela confiança da 

indicação desta importante relatoria. Foi um período de aprendizado muito intenso para 

mim, que sou uma deputada de primeiro mandato, e certamente levarei comigo esta 

experiência vivenciada e esse aprofundamento que fiz a respeito do Orçamento do Estado 

de São Paulo. Então, deputado Wellington, a minha palavra de gratidão e reconhecimento 

neste momento, cumprimentando-o também pela forma como conduziu os trabalhos para a 

aprovação do meu relatório. 

Também não posso deixar aqui de agradecer o nosso líder do Governo, deputado 

Carlão Pignatari, foram muito importantes, deputado, os ensinamentos que o senhor me 

trouxe e também a forma como conduziu a finalização deste acordo, do atendimento, ainda 

que parcial, das emendas propostas. De fato, foram 1.174 emendas, e as que foram 

acolhidas equivalem a mais que o dobro das emendas que foram acolhidas no ano passado, 

portanto, houve um esforço por parte da equipe técnica, por parte do Governo, e da minha 

parte também, para que o relatório fosse o mais inclusivo possível. 

É importante registrar aqui que aquilo que não foi possível ser incluído no relatório 

diz respeito fundamentalmente às vedações legais, ou essencialmente às vedações legais, ou 

porque o artigo que se pretendia aperfeiçoar, a meu ver, não carecia de mais 

aperfeiçoamento, pois já era um artigo, um dispositivo claro para representar aquilo que se 

pretendia por meio da propositura. Então a palavra agora é de agradecimento também aos 

queridos colegas deputados que apresentaram votos em separado: deputado Paulo Fiorilo, 

com o seu preparo e a sua competência, e o deputado Ricardo Mellão, igualmente – foram 

votos bastante consistentes.  

E, finalmente, cumprimentar a todos pelo entendimento. Acho que o mais 

importante agora que nós levamos do final dessa jornada é o entendimento a que se chegou 

para que nós votemos este relatório e, o mais rápido possível, o encaminhemos ao Plenário, 
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porque é disso que dependem agora as diretrizes do Orçamento do Estado de São Paulo. 

Muito obrigada ao deputado Wellington, presidente desta Comissão, muito obrigada ao 

deputado Dirceu Dalben, vice-presidente, que, quando teve a oportunidade, conduziu muito 

bem os trabalhos. Muito obrigada, mais uma vez, ao nosso líder do Governo, deputado 

Carlão Pignatari, por toda a colaboração dada na construção deste relatório e no 

entendimento final. E a todos, então, o nosso muito obrigado. Obrigada, presidente, pelo 

tempo aqui utilizado. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Perfeito. Não posso deixar de agradecer a todos os deputados pelo nome: deputado Tenente 

Nascimento, que defende sempre a bancada da bala, parabéns pelas suas defesas, deputado 

Marcio da Farmácia... 

 

O SR. TENENTE NASCIMENTO - PSL - E a família. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Obrigado. Deputado Roberto Engler, que já foi presidente desta Comissão e tem grande 

experiência na área de Finanças também. Parabenizo também o deputado Dirceu Dalben, 

mais uma vez, nosso vice-presidente, que, quando a gente não pode estar, somos sempre 

bem representados por Vossa Excelência. Deputado Estevam Galvão, que sempre esteve 

nesta Comissão, sempre pautou projetos importantes e toda a sabedoria que ele traz a esta 

Comissão é respeitada e atendida. Ao deputado Alex de Madureira, também, que já foi o 

relator do Orçamento e sabe da responsabilidade que é a LDO, ao deputado Paulo Fiorilo, 

que tem lutado constantemente para fazer valer os seus direitos como parlamentar. Então 

parabenizo a todos e ao líder do Governo, deputado Carlão Pignatari. A deputada Dra. 

Damaris, então, eu não preciso nem cumprimentar mais. 

 

A SRA. DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Presidente, meu último pela ordem 

de hoje: faltou agradecer aos deputados que votaram em meu relatório, que reconheceram a 

legitimidade e a importância dele e deram os seus votos. Restou então esse agradecimento 

importantíssimo a todos que confiaram e votaram no meu relatório. Muito obrigada. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Perfeito, Dra. Damaris. Agradeço também ao deputado Ricardo Mellão, que está aqui 
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presente, um grande representante de seu partido. Então, não havendo mais nada a tratar, 

Srs. Deputados, agradeço a presença de todos, da TV Alesp, dos assessores e damos por 

encerrada esta Comissão – lembrando que vamos falar, sem dúvidas, a pedido do deputado 

Carlão Pignatari, com o presidente da Assembleia, Cauê Macris, para que a gente possa, na 

semana que vem, terça-feira, entrarmos na votação e votarmos a LDO no Plenário. 

Obrigado a todos. 

 

* * * 

 

- É encerrada a reunião. 

 

* * * 


