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COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO - CFOP
19.05.2021
***
- Abre a reunião o Sr. Dirceu Dalben.
***
O SR. PRESIDENTE - DIRCEU DALBEN - PL - Havendo número regimental
declaro aberta a Reunião Especial da Eleição de Presidente e vice-Presidente da Comissão
de Finanças, Orçamento e Planejamento para o 2º biênio.
Pois não, deputado Gilmaci.
O SR. GILMACI SANTOS - REPUBLICANOS - A TV Alesp ainda está com a
Butantan, estou vendo aqui. Não sei para os senhores aí.
O SR. PRESIDENTE - DIRCEU DALBEN - PL - Então, consulto a Secretaria
que ela está ao vivo transmitindo o Butantan. Se nós vamos seguir com a nossa reunião
sem a transmissão ou devemos aguardar.
O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Presidente…
O SR. PRESIDENTE - DIRCEU DALBEN - PL - Pois não.
O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - No meu entendimento, eu acho que não
poderíamos prosseguir, não vejo nenhum problema, porque vai ter uma Ata desta reunião.
O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Bom dia, bom dia, acabou de terminar a
reunião com o Dimas Covas.
O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Então, melhor. Vamos prosseguir.
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O SR. PRESIDENTE - DIRCEU DALBEN - PL - Segundo informação aqui no
chat da Secretaria, já estamos ao vivo no Youtube. Então vamos prosseguir a reunião.
Constatado quórum dos membros conectados à plataforma Zoom, com a Rede
Alesp já transmitindo a reunião ao vivo e havendo número regimental, declaro aberta a
Reunião Especial da Eleição de Presidente e vice-Presidente da Comissão de Finanças,
Orçamento e Planejamento para o 2º biênio da 19ª Legislatura.
Farei a verificação nominal dos presentes, dos membros presentes até para ficar
registrado aos… citar o nome para cada membro, deputado ou deputada, declarar a sua
presença.
Começando aqui com o deputado Adalberto Freitas.
O SR. ADALBERTO FREITAS - PSL - Pela ordem, presidente, eu estou presente.
O SR. PRESIDENTE - DIRCEU DALBEN - PL - Deputado Enio Tatto.
O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Pela ordem, Sr. Presidente, presente.
O SR. PRESIDENTE - DIRCEU DALBEN - PL - Deputado Roberto Engler.
O SR. ROBERTO ENGLER - PSB - Presente, presidente.
O SR. PRESIDENTE - DIRCEU DALBEN - PL - Deputada Damaris Moura.
A SRA. DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Pela ordem, presidente, presente.
O SR. PRESIDENTE - DIRCEU DALBEN - PL - Deputado Dirceu Dalben,
presente.
Deputado Gilmaci Santos.
O SR. PRESIDENTE - GILMACI SANTOS - REPUBLICANOS - Presente,
presidente.
O SR. PRESIDENTE - DIRCEU DALBEN - PL - Deputado Marcio da Farmácia.
(Ausente.) Deputado Delegado Olim.
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O SR. DELEGADO OLIM - PP - Deputado Delegado Olim presente, presidente.
O SR. PRESIDENTE - DIRCEU DALBEN - PL - Deputado Alex de Madureira.
(Ausente.) Deputado Edson Giriboni. (Ausente.)
Havendo número de deputados e deputadas presentes, consulto se…
O SR. ADALBERTO FREITAS - PSL - Pela ordem, Sr. Presidente. Pela ordem.
O SR. GILMACI SANTOS - REPUBLICANOS - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE - DIRCEU DALBEN - PL - Pela palavra, pela ordem,
seguindo pela ordem deputado Adalberto Freitas.
O SR. ADALBERTO FREITAS - PSL - Eu acredito que tenha passado aí o nosso
deputado Estevam Galvão. Não acho que o senhor chamou.
O SR. PRESIDENTE - DIRCEU DALBEN - PL - Grande falha, Estevam Galvão,
me perdoe. O nosso deputado mais importante, experiente.
O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Mas o Adalberto não esquece de mim, não.
O SR. PRESIDENTE - DIRCEU DALBEN - PL - Peço que me perdoe, deputado
Estevam.
O SR. ADALBERTO FREITAS - PSL - Isso é bíblico, isso é bíblico, os últimos
serão os primeiros.
O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - É verdade.
O SR. PRESIDENTE - DIRCEU DALBEN - PL - Estevam Galvão. Muito
obrigado.
Com a palavra o deputado Delegado Olim.
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O SR. DELEGADO OLIM - PP - (Vozes sobrepostas.) esta comissão já?
O SR. PRESIDENTE - DIRCEU DALBEN - PL - Eu não entendi seu
questionamento.
O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Questão de ordem, Sr. Presidente. É Enio.
O SR. DELEGADO OLIM - PP - (Inaudível.) deputado Gilmaci Santos?
O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Questão de ordem, Sr. Presidente. É Enio.
O SR. PRESIDENTE - DIRCEU DALBEN - PL - Com a palavra o deputado
Enio Tatto.
O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Sr. Presidente, eu acho que essa comissão,
todas as comissões são importantes, mas a Comissão de Finanças e Orçamento e
Planejamento é muito importante aqui na Casa. Como já terminou a reunião com o Sr.
Dimas Covas, o Carlão estava presidindo, o presidente da Casa, eu pediria que V. Exa.
pedisse para a TV Assembleia transmitir, porque é muito importante.
O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Já está transmitindo.
O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Já está transmitindo? Então tudo bem, retiro
minha questão de ordem.
O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Não está transmitindo, não.
O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE - DIRCEU DALBEN - PL - Com a palavra o deputado
Estevam Galvão.
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O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Eu acho que ainda está no momento,
presidente Dirceu Dalben, de nós verificarmos, consultarmos se existe alguma indicação
para ocupar a Presidência desta Comissão para o próximo biênio. Se V. Exa. permitir, eu
gostaria de já indicar um nome.
O SR. PRESIDENTE - DIRCEU DALBEN - PL - Seguindo os trabalhos,
segundo informação da Secretaria está ao vivo no Youtube. Se possível transmitir pela
Rede Alesp fica aqui a solicitação do deputado Enio Tatto, mas seguindo aqui orientação
do deputado Estevam Galvão e também o nosso script aqui pela assessoria, Secretaria da
Comissão, eu consulto os senhores membros se há indicação de nome para a Presidência
desta comissão.
Com a palavra o deputado Estevam Galvão, e logo em seguida o Delegado Olim.
O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Eu quero indicar o deputado Gilmaci
Santos, o meu irmão e também irmão de fé.
O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Perdão, presidente?
O SR. PRESIDENTE - DIRCEU DALBEN - PL - Com a palavra o deputado
Enio Tatto.
O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Também fazer coro de indicação do deputado
Gilmaci Santos, obedecendo uma forma democrática de distribuição das presidências na
Assembleia Legislativa em todas as comissões, contemplando o partido de acordo com a
sua representatividade.
O SR. PRESIDENTE - DIRCEU DALBEN - PL - Deputado Delegado Olim
tinha feito alguma questão de ordem, já está contentado?
O SR. DELEGADO OLIM - PP - Eu tinha...
O SR. PRESIDENTE - DIRCEU DALBEN - PL - Bem, senhores... Deputado
Olim?
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O SR. DELEGADO OLIM - PP - O Senhor está me ouvindo?
O SR. PRESIDENTE - DIRCEU DALBEN - PL - Estou, agora estou.
O SR. DELEGADO OLIM - PP -É que eu tinha tentado também, juntamente com
o deputado, Gilmaci Santos era uma indicação, mas tudo bem. Está me ouvindo, né?
Então está bom, eu aguardo. Obrigado.
O SR. PRESIDENTE - DIRCEU DALBEN - PL -Está bem, Delegado Olim,
deputado. Muito obrigado. Deputado Olim também já tinha colocado aí a indicação do
deputado Gilmaci Santos. Consulto se há outro nome a ser indicado. (Pausa.) Não
havendo, coloco em votação o nome do indicado, deputado Gilmaci Santos, para presidir
esta comissão. Os Srs. Deputados e Deputadas que estiverem de acordo permaneçam
como se encontram. (Pausa.)
Aprovado e eleito o deputado Gilmaci Santos para presidir esta comissão no
próximo biênio. Declaro assim eleito o presidente da Comissão de Finanças, Orçamento
e Planejamento, o Sr. Deputado Gilmaci Santos, o qual convido de imediato para assumir
a condução desses trabalhos. Meu muito obrigado a todos por me ajudarem a conduzir
esta eleição. Deputado Gilmaci, passo ao senhor a Presidência.
***
- Assume a Presidência o Sr. Gilmaci Santos.
***
O SR. PRESIDENTE - GILMACI SANTOS - REPUBLICANOS - Muito
obrigado, Sr. Presidente Dirceu Dalben. Em primeiro lugar aqui eu quero agradecer todos
os senhores e senhoras deputadas. Como o deputado Enio disse agora há pouco, todas as
comissões aqui desta Casa são importantes, mas esta comissão é uma das mais
importantes da Casa e presidir esta comissão não é uma tarefa das mais fáceis, mas eu
assumo aqui com muita tranquilidade.
Embora esteja aqui no meu quarto mandato, Enio e demais deputados, é a primeira
vez que assumo a Presidência de uma comissão, uma comissão tão importante. A
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responsabilidade é grande, mas estou tranquilo, porque tenho aqui comigo nesta comissão
deputados e deputadas do mais alto gabarito, conhecimento, competentes, pessoas
realmente preocupadas com o estado de São Paulo.
Então, queria agradecer aqui todos os senhores, o deputado Roberto Engler,
Estevam Galvão, Dirceu Dalben, Adalberto Freitas, Enio Tatto, Delegado Olim, Dra.
Damaris e também os que aqui não se fazem presentes, que é o Marcio da Farmácia, o
Alex de Madureira, que eu tinha visto ali. Alex, muito obrigado. Deputado Giriboni
também. E me colocar... (Vozes sobrepostas.) Obrigado.
Me colocar à disposição dos senhores, agradecer pela confiança, por essa votação
unânime e, ciente da minha responsabilidade, mas vou contar sempre com a participação,
compreensão e a ajuda dos senhores para que a gente possa fazer com que esta comissão
continue sendo uma das principais comissões desta Casa e trazer respostas, solução para
o nosso estado de São Paulo. Então, queria aqui muito agradecer, me colocar à disposição
dos senhores. Muito obrigado mais uma vez, conte com a gente, porque eu vou contar,
Enio.
O Enio que está aí nesta comissão já há algum tempo, que tem uma larga
experiência, é uma pessoa super antenada nessa questão do orçamento, que conhece o
orçamento do estado de São Paulo como poucos. Enio, conto muito com a sua ajuda.
Como os demais também, Dra. Damaris e os demais membros desta comissão. É isso,
gente. Obrigado e vamos seguir em frente nesta comissão, fazendo... (Vozes sobrepostas.)
O SR. ADALBERTO FREITAS - PSL - Pela ordem, presidente.
O SR. PRESIDENTE - GILMACI SANTOS - REPUBLICANOS - ... cada vez
mais continuem atuando e ajudando o povo do estado de São Paulo. Pela ordem, deputado
Adalberto Freitas.
O SR. ADALBERTO FREITAS - PSL - Bom, obrigado. Cumprimento a todos
os demais colegas que chegaram agora e quero desejar, Gilmaci, com certeza você é uma
pessoa que tem qualificação suficiente, tem experiência suficiente para ser o nosso
presidente e desejo boa sorte, sucesso e conte com meu apoio. Obrigado.
O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Pela ordem, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE - GILMACI SANTOS - REPUBLICANOS - Pela ordem,
deputado Enio.
O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Gilmaci, parabéns pela eleição. Cumprimentar
a todos os meus colegas. Eu sempre, desde 2003, quando foi meu primeiro mandato, fiz
parte da Comissão de Finanças e Orçamento; sou formado em ciências contábeis,
obviamente uma das comissões que eu ia fazer parte aqui na Assembleia era da Comissão
de Finanças, Orçamento e Planejamento. Eu só me ausentei no período em que ocupei o
cargo de primeiro secretário aqui na Casa por três vezes.
Esta comissão é muito importante porque ela mexe com orçamento, ela mexe com
as despesas. Qualquer outra comissão, tendo despesas, tem que passar pela Comissão de
Finanças e Orçamento, é a última comissão para depois ir para Plenário, então esta é uma
comissão muito importante. E eu tenho certeza que o Gilmaci, como muitos presidentes
importantes que passaram por esta comissão, fará um grande trabalho.
E o que depender de mim, Gilmaci, você pode ter certeza e acho que todos os nossos
colegas, colegas aí há mais tempo na Casa, como o deputado Estevam Galvão, que já fez
parte desta comissão. Deputado Engler, antigamente a gente chamava que era o eterno
relator desta Comissão do Orçamento. Deputado Engler, prazer mais uma vez voltar a
trabalhar com Vossa Excelência. E os demais deputados que estão no primeiro mandato,
que estão na primeira gestão aqui da Comissão de Finanças e Orçamento, acho que vai
ser um grande prazer fazer um trabalho excelente aqui nesta comissão.
E, principalmente, aquilo que eu acho que o Estevam sabe muito bem, que foi uma
das coisas mais importantes de iniciativa que a gente tomou e acho que deveríamos
retomar este ano - ano passado acho que não foi feito por conta da pandemia -, que é a
questão das audiências públicas. Acho que não tem nada mais sagrado do que as
audiências públicas para a gente ouvir a população quando se trata da LDO - já não dá
mais para fazer -, mas, pelo menos, pelo orçamento, para a gente fazer as audiências
públicas em todo o estado de São Paulo.
É o único momento em que os vereadores e os prefeitos de qualquer cidade, desde
as grandes cidades como as pequenas, a sociedade organizada, as entidades, as autarquias
podem participar e opinar para interferir no orçamento do estado de São Paulo. E eu
lembro que a gente começou a fazer isso em 2006. E graças ao orçamento participativo,
as audiências públicas, foi amadurecendo a questão das emendas impositivas, que nós
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conseguimos aprovar e estamos aperfeiçoando cada vez mais. Então, para a gente retomar
e para a gente não perder de vista essa grande conquista das audiências públicas.
Quando eu estava na Primeira Secretaria, o Cauê estava na Presidência, inclusive,
ele falava: “Enio, essa questão da agência de comunicação aqui na Assembleia é
justamente para a gente aperfeiçoar a audiência pública, para que a gente tenha condições
de divulgar, para que quando a gente for em uma região, em um município, os meios de
comunicação, os órgãos da região e as entidades possam ficar sabendo das audiências
públicas”.
Então, eu acho que, na sua Presidência, eu tenho certeza de que a gente vai dar
ênfase e vai dar importância par que todos possam participar das audiências públicas, que
elaboram aquilo que é mais importante aqui na Assembleia Legislativa, que é o orçamento
do estado de São Paulo. Então é isso. Parabéns e conte com a minha colaboração, assim
como tenho certeza, a dos demais deputados.
O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE - GILMACI SANTOS - REPUBLICANOS - Já vou dar
o pela ordem ao senhor, deputado. Enio, muito obrigado. Realmente, a ideia é essa, a de
voltarem as audiências públicas. Eu vou conversar com o presidente da Casa para que a
gente possa fazer essas audiências públicas.
Realmente, eu participei de algumas, embora eu não era membro da comissão, e vi
a importância que têm essas audiências. Conte com a gente. Vamos levar isso depois para
os demais membros da comissão e, se houver, realmente, o acordo, a anuência de todos,
vamos fazer sim, com a maior alegria, com a maior satisfação. Pela ordem, o deputado
Estevam.
O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Presidente Gilmaci, eu quero
cumprimentá-lo, V. Exa. acabou de ser eleito presidente da Comissão de Finanças,
Orçamento e Planejamento. Eu tenho convicção, pela sua conduta, comportamento, por
tudo aquilo que você já representou e representa na Assembleia, que V. Exa. vai conduzir
com muita competência, serenidade e equilíbrio. Mas eu quero fazer coro com o Enio
Tatto. Enio Tatto é um deputado de uma experiência, assim, imensurável. Sabe tudo de
Assembleia. Já foi em todas.
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E ele tem toda a razão. As audiências públicas devem voltar, sim. Eu já participei
de muitas delas, já presidi algumas delas aqui na minha região e eu sinto que os vereadores
e a própria população sentem-se valorizados. Então, Gilmaci, eu tenho também certeza
de que esse ano que passou foi praticamente impossível. Mas esse problema da pandemia,
gente, vai ter que melhorar. E aí, então, nesse ano de 2021, nós poderemos retornar as
audiências públicas para nós analisarmos e deliberarmos sobre o orçamento.
O SR. PRESIDENTE - GILMACI SANTOS - REPUBLICANOS - Obrigado,
Estevam. Senhores, neste momento, eu queria consultar os senhores (Vozes Sobrepostas.)
nós temos indicação para assumir a vice-Presidência.
O SR. ADALBERTO FREITAS - PSL - Pela ordem, presidente.
O SR. PRESIDENTE - GILMACI SANTOS - REPUBLICANOS - Pela ordem,
deputado Adalberto Freitas.
O SR. ADALBERTO FREITAS - PSL - É possível indicar uma pessoa para vicePresidência?
O SR. PRESIDENTE - GILMACI SANTOS - REPUBLICANOS - Claro,
estamos aqui esperando a indicação dos senhores.
O SR. ADALBERTO FREITAS - PSL - Eu gostaria de indicar o nobre deputado
Dirceu Dalben para vice-Presidência, se for possível.
O SR. PRESIDENTE - GILMACI SANTOS - REPUBLICANOS - Deputado
Dirceu Dalben. Pergunto se tem mais alguma indicação de algum nome.
Não havendo mais indicação, eu coloco em votação o nome do nobre deputado
Dirceu Dalben para assumir a vice-Presidência da Comissão de Finanças, Orçamento e
Planejamento. A Sra. Deputada e os Srs. Deputados que estiverem de acordo, queiram
permanecer como se encontram. (Pausa.) Está aprovado e eleito o nobre deputado Dirceu
Dalben para assumir a vice-Presidência da Comissão de Finanças, Orçamento e
Planejamento. Parabéns, deputado Dirceu Dalben.
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O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE - GILMACI SANTOS - REPUBLICANOS - Pela ordem,
deputado Enio.
O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Só para parabenizar o deputado Dirceu
Dalben, uma grande experiência como prefeito, como deputado, eu tenho certeza de que
vai ajudar bastante com os seus conhecimentos, com a sua competência, a sua capacidade,
essa grande comissão que V. Exa. vai presidir, e o deputado Dirceu Dalben estará como
vice, para nos ajudar.
A SRA. DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Pela ordem, presidente.
O SR. PRESIDENTE - GILMACI SANTOS - REPUBLICANOS - Pela ordem,
deputada Damaris, a voz feminina dessa comissão.
A SRA. DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Eu quero aproveitar e já
cumprimentar a ambos. O nosso presidente eleito agora, o deputado Gilmaci, por quem
eu tenho muito respeito e admiração, pela experiência demonstrada, pelo equilíbrio com
que conduz as suas atuações aqui na Assembleia. Me sinto bastante segura, deputado
Gilmaci, com a sua condução. Sei que teremos um biênio muito bem conduzido por V.
Exa. aqui, à frente da nossa Comissão de Orçamento, Finanças e Planejamento.
De igual modo, eu quero cumprimentar agora o nosso recém-eleito vice-presidente,
deputado Dirceu Dalben, que da mesma forma me sinto muito segura em tê-lo na vicePresidência, também pelo equilíbrio, competência e experiência que sempre demonstra
em todas as suas atuações aqui nessa comissão e nesta Casa.
Parabéns aos dois, ao deputado Gilmaci e ao deputado Dirceu Dalben.
O SR. PRESIDENTE - GILMACI SANTOS - REPUBLICANOS - Obrigado,
deputada. Eu queria também parabenizar o deputado Dirceu Dalben. E dizer que vamos
estar juntos.
Não vamos dizer “dobradinha”. Fomos eleitos de maneira regimental, porque
precisa ter presidente e vice-presidente. Mas aqui nós tocaremos essa comissão entre
todos os deputados. De maneira democrática, ouvindo, participando. Não somente
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ouvindo, mas acatando aquilo que vai ser dito. Para a gente tocar da melhor maneira
possível.
Então essa é a nossa intenção nessa comissão. Eu queria, aqui e agora, também de
maneira regimental…
O SR. DELEGADO OLIM - PP - Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE - GILMACI SANTOS - REPUBLICANOS - Pela ordem,
deputado Olim.
O SR. DELEGADO OLIM - PP - Rapidamente, primeiramente, presidente, quero
cumprimentá-lo. Fico muito feliz de o senhor sentar aí agora como presidente. Eu já
participei na primeira legislatura aí na comissão. Estou vendo e também vou
cumprimentar o deputado Dirceu Dalben. Ia indicá-lo, mas o deputado Freitas o indicou.
Fiquei feliz que tem nomes novos, como Enio Tatto, nessa comissão muito
importante. A Dra. Damaris, eu vi também, que é nova aqui, o Roberto Engler. Fiquei
muito feliz de ver alguns nomes novos. Alguns já faziam parte dessa comissão. Agora,
esses novos, que estão aí, quero dizer que essa comissão ficou muito forte.
Essa comissão está muito preparada. E quero dizer para o senhor, Gilmaci Santos:
não vai ser fácil presidir essa comissão. Mas o senhor tem capacidade. Com certeza, conte
com o meu apoio. Conte com o apoio deste deputado. Fico feliz com os nomes que estão
aí, que achei que ficou uma comissão… Já é muito importante, eu acho que é uma das
mais importantes da Assembleia Legislativa. Mas agora, com esses nomes fortes aqui, ela
ficou muito mais. Obrigado.
O SR. PRESIDENTE - GILMACI SANTOS - REPUBLICANOS - Obrigado,
deputado. Quem pediu pela ordem? Giriboni. Giriboni, seja bem-vindo. Bem-vindo,
Giriboni. Seja bem-vindo.
O SR. EDSON GIRIBONI - PV - Cheguei atrasado. Eu queria votar, não votei.
Mas, de coração, o meu voto é registrado.
O SR. PRESIDENTE - GILMACI SANTOS - REPUBLICANOS - Já está
registrado o seu voto aqui no coração. Fica tranquilo.
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O SR. EDSON GIRIBONI - PV - Conte comigo. Parabéns.
O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Presidente, pela ordem. Só cumprimentar
o Dalben.
O SR. PRESIDENTE - GILMACI SANTOS - REPUBLICANOS - Pela ordem,
deputado. Giriboni, terminou, Giriboni?
O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Gilmaci, eu o cumprimentei, e já disse aqui
que você é meu irmão, e irmão de fé também. Mas eu não posso deixar de cumprimentar
o Dalben, que foi eleito o nosso vice-presidente.
É claro que o Dalben é um homem qualificado para ocupar qualquer cargo aqui na
Assembleia. Eu tenho acompanhado o trabalho dele no plenário, nas comissões. Então,
Dalben, eu quero desejar também todo o sucesso. Não apenas como vice-presidente. Mas
na sua história, conheço a sua história, conduta e comportamento. Que você tenha muito
e muito mais sucesso. Porque você é um homem bom. Parabéns.
O SR. ADALBERTO FREITAS - PSL - Pela ordem, presidente.
O SR. PRESIDENTE - GILMACI SANTOS - REPUBLICANOS - Pela ordem,
Adalberto Freitas.
O SR. ADALBERO FREITAS - PSL - (Inaudível.) Igualmente, presidente,
cumprimentei o senhor como presidente eleito. Quero cumprimentar o nosso
companheiro, nosso amigo, que eu indiquei, deputado Dirceu Dalben. Com certeza é
extremamente competente. Desejo muita sorte e sucesso.
Também me coloco à disposição para poder ajudar no que o senhor precisa.
Parabéns a todos os deputados que compõem essa comissão. É certeza que faremos muito
pelo estado de São Paulo. Muito obrigado, presidente.
O SR. PRESIDENTE - GILMACI SANTOS - REPUBLICANOS - Obrigado,
deputado.
Sras. Deputadas e Srs. Deputados, nós queremos agora ver aqui...
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O SR. DIRCEU DALBEN - PL - Presidente Gilmaci, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE - GILMACI SANTOS - REPUBLICANOS - Deputado e
vice-presidente Dirceu Dalben, pela ordem. É de V. Exa. a palavra.
O SR. DIRCEU DALBEN - PL - Quero aproveitar a oportunidade, presidente
Gilmaci, colegas, companheiros, companheiras, deputadas, deputados, de agradecer a
oportunidade de participar, mais uma vez, da comissão.
Parabenizar o deputado Gilmaci pela condução na Presidência, como já foi dito aqui
pelos meus antecessores. Pessoa preparada, equilibrada, de bom senso, que sabe ouvir,
sabe compreender, entender. E nessa Presidência V. Exa. terá que exercitar muito isso. E
quero agradecer a todos os deputados, a deputada Damaris pela fala, Estevam Galvão,
Olim, o Enio Tatto, que vem contribuir muito nesta comissão nesse biênio.
Lembrando que ano anterior o deputado Paulo Fiorilo já contribuiu muito e agora
com o Enio também teremos uma contribuição importante com a experiência e
conhecimento. Agradecer ao deputado Adalberto Freitas pela indicação e ao deputado
Olim pela intenção e pela indicação também. E agradecer a todos os membros desta
comissão.
Como já foi dito, uma comissão não menos importante que as demais, mas
certamente nós estaremos trabalhando com os números, com o Orçamento. E presidente
Gilmaci, quero aqui dizer a V. Exa. que estarei aqui como um auxiliar, alguém para te
ajudar e para participar da comissão. O Regimento é bem claro: a Presidência é de V. Exa.
e nós, enquanto membros, estaremos aqui para colaborar.
Eventualmente numa necessidade sua de participar de alguma outra reunião ou
compromisso, se precisar do vice-presidente, assim como antes com o deputado
Wellington Moura, que era o seu antecessor, sempre estive aqui à disposição nunca para
presidir sozinho, mas sempre com a ajuda dos colegas deputados, que com a experiência
do Estevam Galvão, do deputado Engler, deputado Olim, Adalberto Freitas, agora com o
Enio Tatto, com a deputada Damaris, o Alex de Madureira e todos os demais a gente com
a ajuda de Deus, em primeiro lugar, vamos conseguir fazer um Orçamento mais justo para
as pessoas do nosso querido estado de São Paulo. Parabéns, Gilmaci. Que Deus abençoe
a todos nós, amém.

Divisão de Registro de Pronunciamentos
O SR. PRESIDENTE - GILMACI SANTOS - REPUBLICANOS - Amém, vice,
amém. Parabéns a todos os deputados também. Srs. Deputados, (Inaudível.) consultar os
senhores para a gente deliberar sobre o dia e o horário das nossas reuniões. Alguém
poderia fazer alguma sugestão?
O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Pela ordem, presidente.
O SR. PRESIDENTE - GILMACI SANTOS - REPUBLICANOS - Pois não,
Enio.
O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Sr. Presidente, eu estava preocupado porque
acho que é tradicional a Comissão de Finanças se reunir na terça, às 14, 14 e 30. Não sei
se no último biênio era esse horário. E ontem, na Comissão de Transportes, tiraram esse
horário e eu participo da Comissão de Transporte.
Então, a minha sugestão é que a gente mantivesse na terça, mas que a gente pudesse
fazer tipo o horário de hoje, 11 horas, que eu acho que é um horário legal e que não
coincidiria com o horário da Comissão de Transportes. O Colégio de Líderes acho que foi
marcado que sempre será às segundas, toda segunda-feira, e eu acho que logo no primeiro
dia depois do Colégio de Líderes, na parte da manhã, a gente fazer a Comissão de
Finanças. Então, sugestão: terça-feira, às 11horas, como foi hoje.
O SR. PRESIDENTE - GILMACI SANTOS - REPUBLICANOS - Alguém
mais?
O SR. ADALBERTO FREITAS - PSL - Pela ordem, presidente.
O SR. PRESIDENTE - GILMACI SANTOS - REPUBLICANOS - Pela ordem,
deputado Adalberto Freitas.
O SR. ADALBERTO FREITAS - PSL - Eu agradeço a sugestão do Enio, uma
sugestão boa. Só quero deixar aí para nós tentarmos acertar o horário, porque quando
tínhamos a comissão, que nem o deputado Enio falou, o presidente era o deputado Cauê
Macris e o deputado Carlão Pignatari está com o hábito, já colocou, deixou bem claro que
ele pretende levar as discussões de plenário para a parte da manhã para não fazer à noite.
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Então, a gente tem que ver um horário que não coincida, que não atrapalhe as
questões plenárias. Só quero deixar claro isso para a gente poder discutir essa situação.
Tem que arrumar um dia que não tenha discussão plenária. Nós sabemos que terça, quarta
e quinta a gente tem. A gente pode fazer até numa segunda ou na terça num outro horário.
Isso que eu queria deixar claro para a gente não poder atravessar os horários aí.
O SR. PRESIDENTE - GILMACI SANTOS - REPUBLICANOS - É verdade,
deputado Adalberto, mas eu acredito que essas sessões extraordinárias às 10 horas da
manhã enquanto perdurar o ambiente virtual ou será que o Carlão…
Não creio que depois que nós terminarmos ele vai manter esse horário das sessões
extraordinárias. Então, eu acredito também, no meu entendimento, acho que terça-feira
seria um ótimo horário, um ótimo dia, tirando é claro essa fala do Adalberto Freitas, que
eu também tinha essa preocupação, mas se os senhores concordarem eu acho que a gente
podia deixar aqui a princípio esse horário às terças-feiras, 11 horas.
E havendo sessões do plenário, as sessões extraordinárias de maneira virtual, nós
poderíamos aqui nos falarmos e deliberarmos um outro horário, um outro dia de maneira
extraordinária, se houver necessidade da comissão. O que os senhores acham? Mas a
princípio deixar esse horário de terça-feira, às 11 horas da manhã.
O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Legal.
O SR. PRESIDENTE - GILMACI SANTOS - REPUBLICANOS - Todos
concordam? Concorda, Damaris?
O SR. DIRCEU DALBEN - PL - Da minha parte, presidente, concordo.
A SRA. DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - De acordo, presidente.
O SR. PRESIDENTE - GILMACI SANTOS - REPUBLICANOS - Então está
bom. A princípio vamos deixar pré-marcado e definido terça-feira, às 11 horas. Havendo
qualquer movimentação em plenário voltamos a falar e deliberamos outro horário, está
bom? Então, acho que seria isso.
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Queria agradecer mais uma vez a todos pela confiança, tocarmos a vida e Deus nos
abençoe para que a gente possa fazer o melhor para este estado. Obrigado. E nada mais
havendo a gente declara encerrada a nossa sessão. Obrigado a todos.
***
- Encerra-se a reunião.
***

