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COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO  

E PLANEJAMENTO (CFOP) 

30.11.2020 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS -

Legislatura, com a finalidade de apreciar a pauta já encaminhada às Vossas Excelências. 

Eu quero chamar nominalmente cada deputado, e o deputado dar a sua presença. Então 

deputado Tenente Nascimento.  

 

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

faz presente.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Deputado Paulo Fiorilo.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Presente. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Deputado Roberto Engler? Estou vendo ele on-line, porém não está respondendo. 

Deputada Dra. Damaris Moura.  

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Deputado Estevam Galvão, também está presente, mas não está respondendo. Deputado 

Ricardo Mellão?  

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Deputado Delegado Olim?  
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O SR. DELEGADO OLIM - PP - Presente, está ouvindo aí? Presente.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Presente. Deputado Alex de Madureira.  

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Vou 

repetir mais uma vez, deputado Roberto Engler.  

 

O SR. ROBERTO ENGLER - PSB - Presente, presidente, prazer em revê-lo.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - O 

prazer é nosso, deputado, quanto tempo. Deputado – mais uma vez eu vou chamar o 

deputado. Qual foi o deputado que não respondeu?  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Estevam Galvão.  

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Presente.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS – 

Presente. Solicito, então, à secretaria a leitura da Ata da reunião anterior.  

 

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

 

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 - O deputado Alex da Madureira pediu, 

também, pela ordem, e eu não sei se ele pediu primeiro, foi muito rápido. Não, eu queria 

pedir a dispensa da leitura da Ata, que se considerasse como aprovada.  
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O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - É 

regimental, está dispensada a leitura da Ata da reunião anterior. Estou vendo aqui também 

o deputado Dirceu Dalben, só para V. Exa. dar presença, deputado. Já está ligado o 

microfone, não está saindo a voz dele, mas estamos vendo a presença dele, mas já há 

quórum.  

Nós, então, havendo acordo, está dispensada a leitura da Ata da reunião anterior. 

Item 1, que é o processo 3455/2020, o autor é o governador do Estado, é o balanço geral 

do Estado, acompanhado do relatório sobre as contas do exercício financeiro de 2019.  

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Deixa só eu concluir, deputado.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Eu não tenho pressa.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - O 

deputado relator foi o deputado Estevam Galvão, que fez o voto propondo aprovar as 

contas.  

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Chefe do Poder Executivo relativas ao exercício econômico-financeiro de 2019, 

ressalvados os atos pendentes de julgamento por esta Assembleia Legislativa. Voto em 

separado do deputado Teonilio Barba, propondo PDL que considera irregulares e rejeita 

as contas anuais apresentadas pelo Sr. Chefe do poder Executivo, relativas ao exercício 

econômico-financeiro de 2019. Pela ordem, deputado Paulo Fiorilo.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Sr. Presidente, são duas questões. A 

primeira, eu quero pedir vista a esse PL. O segundo é que o senhor fez referência ao 

relatório apresentado apenas pelo deputado Teonilio Barba, e eu assinei também o parecer 

junto com o deputado Teonilio Barba. Então, eu gostaria que o senhor esclarecesse se o 
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parecer está assinado só pelo deputado Teonilio, ou também por este deputado, que é o 

titular da Comissão.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Como estamos via on-line, eu vou pedir para a secretária, ela possa colocar isso no chat, 

deputado.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Perfeito. Então eu gostaria de solicitar 

vista, por favor.  

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Pela 

ordem, deputado Alex de Madureira.  

 

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Eu gostaria de solicitar, primeiro ao 

deputado Paulo Fiorilo, se há a possibilidade de ele rever o seu pedido de vista, para nós 

andarmos com a pauta, presidente. Nós estamos há semanas já discutindo aqui a questão 

da aprovação ou não das contas do governador.  

A oposição tem feito esse tipo de estratégia para postergar aqui essa discussão, 

não estão discutindo, estão pedindo vista em toda as comissões, é claro, é regimental, 

mas, ao invés de pedir vista, ele poderia discutir, não é? Inclusive, o parecer que eles 

apresentaram contrário, e votar. É democrático isso, que haja essa votação, e a aprovação 

ou não das contas, vai depender da quantidade de votos que tiver aqui nesta Comissão. 

Então pedir ao deputado Paulo Fiorilo, antes de eu pedir vista conjunta das contas, que 

ele possa rever, e vir para a discussão, se ele quiser, ao invés de ficar usando esses 

instrumentos de obstrução, como faz a oposição aqui nesta Comissão. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Pergunto ao deputado Paulo Fiorilo se há a possibilidade deste acordo ou não.  

 

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 - Eu tenho, pelo deputado Alex de 

Madureira, um respeito incomensurável, não há régua que possa medir o respeito que eu 

tenho por ele. Mas o deputado parece que faz um discurso dúbio. Se, por um lado, ele 

reconhece que é prerrogativa deste deputado pedir vista, por outro ele usa o processo 

democrático para cobrar que eu não peça as vistas.  

Se, na democracia, o regimento estabelece que o deputado pode solicitar vista, e 

ele faz parte do processo democrático, deputado Alex da Madureira, este deputado o fará. 

Até por que, como o meu senhor ouviu agora há pouco, e a secretaria já respondeu, o 

deputado Teonilio Barba apresentou o voto, e assinou. Como é um voto denso, e que eu 

quero, inclusive, me apropriar de todos os seus aspectos, eu não retirarei o pedido de vista. 

Não porque considero que é antidemocrático, ao contrário, porque considero que é um 

instrumento importante para o debate político, e eu tenho certeza que o senhor não 

discorda da minha posição, até porque o senhor é um democrata, forjado nas lutas 

institucionais.  

O senhor sabe a importância que tem o Regimento, e a importância que tem o 

respeito às minorias, que, infelizmente elas quando podem são “tratoradas” sem nenhum 

pudor. Então, portanto, Sr. Presidente, apesar do apelo do deputado Alex. E hoje eu não 

ouvi o apelo do deputado Estevam Galvão, que fez na reunião passada, em que eu não 

estava por licença médica, mas respeito também a posição do deputado Estevam. E digo 

que mantenho o meu pedido de vista.  

 

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 - Então eu faço o pedido de vista 

conjunta a esse item, que é o item da pauta de hoje. Não concordo com o deputado Paulo, 

se ele teve tempo de apresentar um voto em separado, um relatório em separado, é porque 

ele teria tido tempo de ler minuciosamente, e sei que ele tem assessoria para isso também, 

minuciosamente o relatório das contas do governador.  
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Até para ele poder apresentar um voto contrário ao voto do relator, então, para 

tanto, ele disse que usa do pedido de vistas como um instrumento regimental, eu vejo 

como um instrumento de obstrução. Mas respeito a posição do deputado Paulo, a oposição 

tem que se portar dessa forma, e acho que é lícito, é um instrumento regimental, como ele 

mesmo disse, que pode ser utilizado aqui como está sendo utilizado. Eu fiz só o pedido 

apelando para o bom senso aqui nesta Comissão, como sempre faço.  

Obrigado, então eu faço o pedido de vista conjunta, Sr. Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Obrigado.  

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Quero registrar a presença do deputado Marcio da Farmácia, também presente aqui na 

Comissão. Deputado, este item já está encerrado.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - É só um comentário sobre o que disse 

o deputado, para que a gente possa concluir, até porque ele pediu vista.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Por 

gentileza, deputado, se for rápido, por favor.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - É rápido, 30 segundos. Deputado Alex, 

eu acho que o Regimento, quando ele estabelece vista, se é um mecanismo de protelar ou 

se é um mecanismo de discutir é relativo, porque vista faz parte do processo democrático. 

Eu espero que o senhor não utilize desse argumento para diminuir, ou para tentar 

transformar num argumento contrário, acho que é preciso incluir para quem nos 

acompanha aqui: ninguém protela absolutamente nada.  

Eu disse ao senhor, a secretaria acabou de confirmar que eu assinei, eu não 

entreguei o voto, eu não escrevi aquele voto, e ele fará parte da minha discussão 

posteriormente. Então é regimental, e por isso que eu queria só que o senhor não tivesse 

dúvida, para que a gente não confundisse quem nos acompanha via YouTube, ou pelo 

canal Alesp. Então eu queria agradecer, presidente, e na próxima reunião iniciaremos o 
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debate com o voto em separado, e com o voto do relator, o deputado Estevam Galvão, 

por quem eu tenho um respeito muito grande.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Não 

havendo mais nada a tratar, então estão encerrados os trabalhos. Obrigado a todos.  

 

* * * 

 

- É encerrada a reunião. 

 

* * * 


