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01.06.2021 

 

* * * 

 

- Abre a reunião o Sr. Gilmaci Santos. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - GILMACI SANTOS - REPUBLICANOS - Havendo 

quórum regimental, declaro aberta a 11ª reunião extraordinária da Comissão de Finanças, 

Orçamento e Planejamento, da 3ª Sessão Legislativa, da 19ª Legislatura. 

Neste momento vou realizar a chamada dos Srs. Deputados presentes. Deputado 

Enio Tatto. 

 

O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Presente. 

 

O SR. PRESIDENTE - GILMACI SANTOS - REPUBLICANOS - Deputado 

Roberto Engler. 

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - GILMACI SANTOS - REPUBLICANOS - Deputada 

Dra. Damaris Moura. 

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - GILMACI SANTOS - REPUBLICANOS - Deputado 

Estevam Galvão. 

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - GILMACI SANTOS - REPUBLICANOS - Deputado 

Gilmaci Santos presente. Deputado Castello Branco, aqui como substituto de Adalberto 
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Freitas. Deputado Castello Branco. (Pausa.) Deputado Castello Branco, só abrir o seu 

áudio, deputado. Continua fechado. Agora sim. 

 

O SR. CASTELLO BRANCO - PSL - Deputado Castello Branco está 

substituindo o deputado Adalberto Freitas. 

 

O SR. PRESIDENTE - GILMACI SANTOS - REPUBLICANOS - Obrigado, 

deputado. 

De acordo com o Art. 11, do Ato da Mesa, de 9 de 21, a votação será simbólica e, 

caso os Srs. Deputados queiram requerer a votação (Inaudível.) fazê-lo (Inaudível.) dois 

minutos, ok? 

Então vamos começar a nossa pauta, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, com o Item 

1. O Item 1 é o Projeto de resolução 1, de 2018, de autoria do deputado Campos Machado, 

que cria na estrutura da Secretaria da Assembleia Legislativa do Estado o Serviço de 

Orientação e Defesa do Consumidor, Procon Assembleia Legislativa. O relator foi o 

deputado Estevam Galvão, que votou favorável ao projeto, com a emenda ora proposta. 

Está em discussão. Não havendo Srs. Deputados que queiram discutir, então está 

em votação. Os Srs. Deputados que forem favoráveis queiram permanecer como estão. 

(Pausa.) Aprovado o Item 1. 

Item 2, Projeto de resolução 32, de 2019, de autoria do deputado Castello Branco, 

que institui a medalha "Mérito Estadual da Segurança Pública e Defesa Nacional". O 

relator foi o deputado Dirceu Dalben, que deu o seu voto favorável. 

Em discussão. Não havendo Srs. Deputados que queiram discutir, então está em 

votação. Os Srs. Deputados que forem favoráveis queiram permanecer como estão. 

(Pausa.) Aprovado. 

Item 3, Projeto de lei complementar 44, de 2016, do Tribunal de Justiça, que dispõe 

sobre a criação de Varas, de Ofícios Judiciais, de cargos públicos nos quadros de 

magistrados e de servidores do Tribunal de Justiça do Estado e dá outras providências 

correlatas à competência jurisdicional, organização e divisão judiciárias do estado. O 

deputado Alex de Madureira foi o nosso relator, favorável ao projeto e à Emenda 1. 

Está em discussão. Não havendo Srs. Deputados que queiram discutir, então está 

em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. (Pausa.) Aprovado 

o Item 3. 
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Item 4, Projeto de lei 1.457, de 2015, do nobre deputado Celso Nascimento, que 

dispõe sobre a criação do serviço voluntário de capelania escolar no estado. O deputado 

Alex de Madureira foi relator, deu seu parecer favorável ao projeto na forma do 

substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 

Em discussão. Não havendo Srs. Deputados que queiram discutir, está encerrada. 

Em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. (Pausa.) Está 

aprovado.  

Item 5: Projeto de lei 176, de 2016, do nobre deputado Caio França, que 

regulamenta a carreira de Agente de Segurança Pública Ferroviária da Companhia 

Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM, da Secretaria dos Transportes Metropolitanos 

- STM, e estabelece providências correlatas. Nossa relatora foi a nobre deputada Damaris 

Moura, que deu seu parecer favorável.  

Em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Se os deputados 

forem favoráveis, queiram permanecer como estão. (Pausa.) Aprovado.  

Item 6: Projeto de lei 231, de 2016, do nobre deputado Cesar de Madureira, que 

altera a redação da Lei 15.292, de 2014, que define diretrizes para a Política Estadual de 

Busca de Pessoas Desaparecidas e cria o Banco de Dados de Pessoas Desaparecidas. O 

relator foi o deputado Alex de Madureira, que ratifica manifestação anterior do deputado 

Davi Zaia, favorável ao projeto na forma da subemenda ora apresentada e ao substitutivo 

proposto pela Comissão de Segurança Pública e Assuntos Metropolitanos.  

Em discussão. Não havendo Srs. Deputados que queiram discutir... Deputado 

Castello Branco, antes de qualquer coisa, poderia abrir a câmera? Porque a gente tem que 

ver o senhor aí presente, nos alegra muito. Em discussão. Não havendo oradores, em 

votação. Os Srs. Deputados que forem favoráveis, queiram permanecer como estão. 

(Pausa.) Aprovado.  

Item 7: Projeto de lei 302, de 2016, do nobre deputado Edmir Chedid, dispõe sobre 

a obrigatoriedade de oferecimento opcional do ensino de direito brasileiro nas escolas do 

estado. Relator deputado Estevam Galvão deu seu parecer favorável ao projeto, com a 

emenda apresentada pela Constituição de Comissão, Justiça e Redação.  

Em discussão. Não havendo oradores querendo discutir, deputados querendo 

discutir, está em votação. Os Srs. Deputados que forem favoráveis, queiram permanecer 

como se encontram. (Pausa.) Aprovado. Queria aqui registrar também a presença do 

nosso vice-presidente, nobre deputado Dirceu Dalben. É um prazer recebê-lo. (Vozes 

sobrepostas.)  
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Item 8: Projeto de lei 337, de 2016, do deputado Jorge Wilson Xerife do 

Consumidor, que dispõe sobre os produtos essenciais e disciplina regras e prazos para o 

caso de vício em tais produtos. Nobre deputado Dirceu Dalben foi o relator e apresentou 

seu relatório favorável ao projeto e à emenda apresentada pela Comissão de Defesa dos 

Direitos do Consumidor.  

Em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os Srs. 

Deputados que forem favoráveis, queiram conservar-se como estão. (Pausa.) Aprovado. 

Item nove... 

 

O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - GILMACI SANTOS - REPUBLICANOS - Pela ordem 

o deputado Enio Tatto. 

 

O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Sr. Presidente, o item nove eu vou pedir vistas, 

porque tem um outro projeto do deputado Teonilio Barba, o mesmo objeto, e foi dado 

parecer contrário, e nesse do deputado Edmir Chedid, que é a mesma coisa, foi dado o 

parecer favorável pelo deputado Estevam Galvão. Então, até que eles se acertem, que é o 

mesmo projeto, o mesmo objeto, eu vou pedir vistas. Nada contra o projeto, mas é só para 

ter esse acerto. 

 

O SR. PRESIDENTE - GILMACI SANTOS - REPUBLICANOS - Perfeito. 

Vistas concedidas ao deputado Enio Tatto ao item nove, Projeto de lei 414, de 2016. Item 

dez: Projeto de lei 522, de 2016, do deputado Hélio Nishimoto. Dispõe sobre a política 

estadual de estímulo, incentivo e promoção ao desenvolvimento local de startups. 

Deputada Damaris Moura é a relatora, relatou favorável ao projeto e à emenda 

apresentada pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação.  

Em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. As Sras. 

Deputadas e os Srs. Deputados que forem favoráveis, permaneçam como estão. (Pausa.) 

Aprovado o item 10. Item 11. 

 

O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. (Vozes 

Sobrepostas.) 
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O SR. PRESIDENTE - GILMACI SANTOS - REPUBLICANOS - Do item 11, 

pede vista, deputado? 

 

O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Peço vista. 

 

O SR. PRESIDENTE - GILMACI SANTOS - REPUBLICANOS - É 

regimental. Item 11 para vista do deputado Enio Tatto. 

Item 12: Projeto de lei nº 452, de 2017, do deputado Marco Vinholi, que dispõe 

sobre a criação de restaurantes populares “Bom Prato” dentro do Programa Estadual de 

Alimentação e Nutrição para a população hipossuficiente, consoante adultos (Inaudível.) 

Art. 3º, Inciso III também ao Art. 6º, caput da Constituição Federal e Art. 21, Inciso II da 

Constituição do estado. Deputado Dirceu Dalben relatou favorável ao projeto.  

Em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. As Sras. 

Deputadas e os Srs. Deputados que forem favoráveis, permaneçam como estão. (Pausa.) 

Aprovado o item 12. 

Item 13. Projeto de lei nº 491, de 2017, do deputado Paulo Correa Jr. Autoriza o 

Poder Executivo a adotar medidas compensatórias às empresas que promovam ensino 

profissionalizante na Fundação CASA, Centro de Atendimento Socioeducativo ao 

Adolescente. Deputado Estevam Galvão é o relator e é favorável ao projeto e à emenda 

proposta pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação.  

Em discussão. As Sras. Deputadas e os Srs. Deputados que forem favoráveis, 

permaneçam como estão. (Pausa.) Aprovado. 

Por favor, doutora Damaris, volte, ligue a sua câmera. Obrigado. Aprendi aqui 

agora com a secretaria que os senhores têm que estar com o rosto em tela. 

 

A SRA. DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Presidente, é que entrou uma 

ligação aqui, estou no celular, aí dá uma caidinha... 

 

O SR. PRESIDENTE - GILMACI SANTOS - REPUBLICANOS - A senhora 

não precisa se desculpar. 

 

A SRA. DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Estou aqui, presidente. 
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O SR. PRESIDENTE - GILMACI SANTOS - REPUBLICANOS - Item 14: 

Projeto de lei nº 543, de 2017, do deputado Marco Vinholi. Altera a Lei nº 12.268, de 

2006, que institui o Programa de Ação Cultural, o PAC. O deputado Delegado Olim 

relatou favorável ao projeto.  

Em discussão. As Sras. Deputadas e os Srs. Deputados que queiram discutir, agora 

é a vez de fazê-lo. Não havendo quem, está em votação. As Sras. Deputadas e os Srs. 

Deputados que forem favoráveis, permaneçam como estão. (Pausa.) Aprovado. 

Item 15: Projeto de lei nº 545, de 2017, do nobre deputado Hélio Nishimoto. Proíbe 

a propaganda, comercialização e utilização de medicamentos contendo a substância 

denominada 2,4-Dinitrofenol, DNT. Dirceu Dalben relatou favorável ao projeto.  

Em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. As Sras. 

Deputadas e os Srs. Deputados que forem favoráveis, permaneçam como estão. (Pausa.) 

Aprovado o item 15. 

Item 16 Projeto de lei nº 746, de 2017, do deputado Gil Lancaster. Obriga as clínicas 

psiquiátricas e as clínicas de reabilitação públicas e privadas a instalarem sistemas de 

monitoramento com câmeras de vídeo em suas dependências internas. Nobre deputado 

Dirceu Dalben... isto aqui é só para a ciência do vencedor, tá? Não há necessidade de 

votação. Só para ciência. Ok, Srs. Deputados? 

Item 17: Projeto de lei do nobre deputado Enio Tatto. É o Projeto 796, de 2017, do 

nobre deputado Enio Tatto, que inclui no calendário oficial do Estado o Dia do Louvor e 

do Deus da Glória. O Dia do Louvor e do Deus da Glória. O deputado Alex de Madureira, 

relator favorável ao projeto. 

Em discussão. Não havendo ninguém querendo discutir está em votação. As Sras. 

Deputadas e Srs. Deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. 

(Pausa.) Aprovado. 

 

O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Obrigado a todos. 

 

O SR. PRESIDENTE - GILMACI SANTOS - REPUBLICANOS - Projeto de 

lei… 

Item 18: Projeto de lei 1067, de 2017, deputado Luiz Turco. Institui o cadastro 

estadual de treinadores e escolinha de futebol junto à Federação Paulista de Futebol. O 

deputado Delegado Olim, relator favorável ao projeto. 
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Está em discussão. Não havendo ninguém que queira discutir, em votação. As Sras. 

Deputadas e Srs. Deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. 

(Pausa.) Aprovado o Item 18. 

Item 19: Projeto de lei 45, de 2018, também do deputado Luiz Turco. Dispõe sobre 

o monitoramento eletrônico de agente de violência e agente de violência doméstica e 

familiar contra a mulher e seus familiares, com testemunhas no âmbito do Estado. 

Deputado Estevam Galvão, relator favorável. 

Em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Sras. Deputadas 

e Srs. Deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

Aprovado o Item 19. 

Item 20: Projeto de lei 222, de 2018, do nobre deputado Padre Afonso Lobato. 

Dispõe sobre o mapeamento das zonas litorâneas para instalação de usina de dessassina… 

Meu Deus! Dessalinização de água marinha no estado de São Paulo. Deputado Estevam 

Galvão, relator favorável. 

Em discussão. As Sras. Deputadas, Srs. Deputados que sejam... - estou acelerando 

aqui. Não havendo quem queira discutir está em votação. As Sras. Deputadas e Srs. 

Deputados que estejam favoráveis queiram permanecer como estão. (Pausa.) Aprovado o 

projeto,  Item 20. 

Item 21: Projeto de lei 295, de 2018, da nobre deputada Beth Sahão. Institui o 

projeto Cuca Legal no Estado. A deputada Damaris fez relatório favorável.  

Em discussão. Não havendo quem queira discutir está em votação. As Sras. 

Deputadas e Srs. Deputados que estejam favoráveis permaneçam como estão. (Pausa.) 

Aprovado o Item 21. 

Item 22: Projeto de lei 422, de 2018, do deputado Coronel Telhada. Dispõe sobre a 

remoção e manejo de animais domésticos errantes, alçados e/ou ferais no Estado. O 

deputado Delegado Olim, relator favorável ao projeto.  

Em discussão. Não havendo quem queira discutir está em votação. As Sras. 

Deputadas e Srs. Deputados que forem favoráveis permaneçam como estão. (Pausa.) 

Aprovado. 

Item 23: Projeto de lei 439, de 2018, do deputado Itamar Borges. Torna permanente 

os jogos regionais dos idosos - JORI - no Estado. O deputado Alex de Madureira fez 

relatório favorável. 
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Em discussão. Não havendo ninguém que queira discutir está em votação. As Sras. 

Deputadas e Srs. Deputados que forem favoráveis permaneçam como estão. (Pausa.) 

Aprovado. 

Item 24: Projeto de lei 457, de 2019, deputado Rafa Zimbaldi, dispõe sobre a 

disponibilização de espaço destinado a colocação de caixas coletoras de cupons ou notas 

fiscais de créditos, no Programa Nota Fiscal Paulista, em estabelecimentos que 

comercializem produtos ou serviços para animais. Deputado Roberto Engler fez seu 

relatório favorável ao projeto.  

Em discussão, não havendo quem queira discutir está em votação, senhoras deputas, 

senhores deputados que forem favoráveis permaneçam como estão. (Pausa.) Aprovado. 

Item 25: Projeto de lei 541, de 2019, nobre deputado Delegado Olim, autoriza o 

Poder Executivo a celebrar convênio com pátios de carros particulares. Deputado 

Estevam Galvão fez o seu relatório favorável.  

Em discussão, não havendo quem queira discutir está em votação, senhoras 

deputadas, senhores deputados que forem favoráveis permaneçam como estão. (Pausa.) 

Aprovado. 

Item 26: Projeto de lei 620, de 2019, nobre deputado Marcos Damasio, que autoriza 

o Poder Executivo a implantar centros de convivência para pessoas com deficiência 

intelectual ou múltipla, com idade igual ou superior a 30 anos. Deputado Dirceu Dalben 

votou favorável... Fez o relatório favorável.  

Em discussão, não havendo quem queira discutir está em votação, as senhoras 

deputadas, e senhores deputados que queiram... Que são favoráveis permaneçam como 

estão. (Pausa.) Aprovado. 

Só um minutinho, senhores deputados, só um minutinho. Voltamos. 

Item 27: Projeto de lei 621, de 2019, do deputado Paulo Fiorilo, que autoriza o 

Poder Executivo a incluir a carne de peixe e seus derivados no cardápio de alimentação 

escolar da rede pública estadual de ensino. Deputado Damares Moura deu seu 

parecer favorável.  

Em discussão, não havendo quem queira discutir está em votação, as senhoras 

deputadas, senhores deputados que forem favoráveis permaneçam como estão. (Pausa.) 

Aprovado item 27. 

Item 28, um processo que se... 

 

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 - Pedir vistas, e já antecipando, pedindo vistas 

ao 30 também. 

 

O SR. PRESIDENTE - GILMACI SANTOS - REPUBLICANOS - 28 e 30, 

vistas do nobre deputado Enio Tatto.  

Item 29, processo 582, de 2017 do Tribunal de Contas do estado de São Paulo, e 

aqui mando o ofício... Só um minutinho, por favor, só um minutinho. Estou sendo 

informado que nós temos aqui o processo... Só o ofício número 101, de 2017, ok? 

Em votação, Estevam Galvão deu seu parecer favorável, então está em discussão, 

não havendo quem queira discutir está em votação. Senhores deputados, e deputados que 

forem favoráveis permaneçam como estão. (Pausa.) Aprovado o nosso processo. 

Só um minutinho, senhoras. Voltemos.  

Item 31: Processo 5.058 de 2018 do Tribunal de Contas do Estado, o oficio aqui, 

que julgou irregulares o contrato e os termos aditivos firmados entre o Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e a empresa Intersept 

Sistema de Segurança Ltda. e julgado procedente a representação. 

O deputado Estevam Galvão foi o relator e reconhece essa decisão do TCE, uma 

vez que o contrato encontra-se exaurido e solicita o envio de oficio à PGE e ao Ministério 

Público com vistas aos efeitos dos atos praticados com irregularidades com posterior 

arquivamento dos autos. 

Em discussão. Não havendo quem queria discutir, está em votação. Sras. 

Deputadas, Srs. Deputados, quem for favorável permaneça como se encontram. (Pausa.) 

Aprovado, aqui, o parecer do nobre deputado Estevam Galvão.  

Processo 2.339 de 2019, do Tribunal de Contas do Estado. Julgou irregulares a 

dispensa de licitação, o contrato e o termo aditivo celebrado entre a Fundação para o 

Remédio, a Furp, e a empresa RV Ímola - Transporte e Logística Ltda.  

O nobre deputado Alex de Madureira foi o relator e apoia a decisão do TCE e, por 

não caber mais sustentação do contrato, solicito o envio de ofício à PGE e ao MP com 

vistas (Inaudível.) atos praticados com irregularidades com posterior arquivamento dos 

autos.  
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Em discussão. Srs. Deputados... 

 

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

Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - GILMACI SANTOS - REPUBLICANOS - Pela ordem. 

Queria também anunciar a presença do deputado Alex de Madureira. Pela ordem, 

deputado. 

 

O SR, DEPUTADO ALEX DE MADUREIRA - PSD - Eu só queria garantir a 

minha presença, Sr. Presidente. Só isso.  

Muito obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - GILMACI SANTOS - REPUBLICANOS – Já está 

(Inaudível.) presente.  

Em votação. Os Srs. Deputados que forem favoráveis, permaneçam como se 

encontram. (Pausa.) Aprovado. 

Item 33: Processo 5.212, do Tribunal de Contas do Estado. Julgou irregulares a 

dispensa de licitação de contrato e os dois termos aditivos celebrados entre a Fundação 

para o Remédio Popular, Furp, e a empresa RV Ímola Transporte e Logística Ltda.  

O deputado Alex de Madureira, que apoia a decisão do TCE por não caber mais 

sustentação de contrato, solicita o envio dos ofícios ao MP e à PGE, com vistas aos efeitos 

dos atos praticados com irregularidades com posterior arquivamento dos autos. 

Em discussão. Não havendo quem queria discutir, em votação. Os Srs. Deputados 

e deputadas que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. (Pausa.) Aprovado.  

Solicitar apenas que o nobre deputado Alex de Madureira permaneça com a sua 

câmera aberta, por gentileza, deputado Alex. Muito obrigado.  

Item 34: Processo 5.203 de 2019 do Tribunal de Contas do Estado. Julgou 

irregulares um pregão presencial e a nota de empenho celebrada entre o Departamento de 

Suporte Administrativo do Comando Geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo e a 

empresa Lucas Neto Materiais de Construção Ltda.  

O deputado Estevam Galvão, que concorda com a decisão do TCE, solicita o envio 

do ofício à PGE e ao Ministério Público com vistas aos efeitos dos atos praticados 

irregulares, com irregularidades e com posterior arquivamento dos autos. 
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Em discussão. Não havendo ninguém querendo discutir, está em votação. Os Srs. 

Deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. (Pausa.) Aprovado.  

Item 35: Processo 7.080 de 2019, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 

julgou irregulares o pregão presencial e o contrato celebrado entre a Secretaria de 

Segurança Pública, Polícia Militar do Estado de São Paulo e Departamento de Suporte 

Administrativo do Comando Geral e a empresa NDC Tecnologia e Informática Ltda.  

O nobre deputado Estevam Galvão reconhece que a decisão do TCE, uma vez que 

o contrato encontra-se exaurido, solicito o envio dos ofícios à PGE e ao MP, com vista 

aos autos e aos efeitos dos atos praticados com irregularidades, com posterior 

arquivamento dos autos. 

Em discussão. Não havendo ninguém que queira discutir, em votação. Senhores 

deputados e deputadas que são favoráveis, permaneçam como encontram. (Pausa.) 

Aprovado. 

Item 36: Processo nº 150, de 2020, do Tribunal de Contas do Estado. Julgou 

irregular a execução contratual entre a Companhia de Desenvolvimento Agrícola de São 

Paulo, a Codasp, e a empresa CPF Construtora LTDA. Deputado Estevam Galvão 

concorda com a decisão do TCE, e, por não caber mais sustentação do contrato, solicita 

o envio do ofício à PGE e ao MP, com vista aos efeitos dos atos praticados com 

irregularidades, e com posterior arquivamento dos autos. 

Em discussão. Não havendo ninguém que queira discutir, está em votação. 

Deputados favoráveis, permaneçam como encontram. (Pausa.) Aprovado. 

Item 37: Processo nº 153, de 2020, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

Julgou irregulares a concorrência e o contrato celebrado entre a Companhia de 

Desenvolvimento Habitacional e Urbano do estado de São Paulo, a CDHU, e o Consórcio 

Indago-Geologística. O deputado Estevam Galvão, que foi o nosso relator, concorda com 

a decisão do TCE, e, por não caber mais sustentação do contrato, solicita o envio de ofício 

à PGE e ao MP, com vista aos efeitos dos atos praticados com irregularidades, e com 

posterior arquivamento dos autos. 

Em discussão. Não havendo ninguém que queira discutir, está em votação. 

Senhores deputados e deputadas que são favoráveis, permaneçam como encontram. 

(Pausa.) Aprovado. 

Item 38: Processo nº 454, de 2020, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

Julgou irregulares o processo de dispensa de licitação e o contrato celebrado entre a 

Secretaria do Estado da Educação, Diretoria de Ensino da região Guarulhos Norte, e a 
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empresa Transportadora Turística Benfica LTDA. O deputado Estevam Galvão, que 

concorda com a decisão do TCE, e, por não caber mais sustentação do contrato, solicita 

o envio à PGE e ao MP, com vista aos efeitos dos atos praticados com irregularidades, e 

com posterior arquivamento dos autos. 

Em discussão. Não havendo ninguém que queira discutir, está em votação. 

Senhores deputados e deputadas que são favoráveis, permaneçam como encontram. 

(Pausa.) Aprovado. 

Item 39: Processo nº 1.115, do Tribunal de Contas do Estado. Julgou irregulares o 

pregão presencial e o contrato celebrado entre o Hospital Geral de Promissão e a empresa 

Constroeste Construtora e Participações LTDA. O deputado Estevam Galvão, que 

concorda com a decisão do TCE, e, por não caber mais sustentação do contrato, solicita 

o envio de ofício à PGE e ao MP, com vista aos efeitos dos atos praticados com 

irregularidades, e com posterior arquivamento dos autos. 

Em discussão. Não havendo ninguém que queira discutir, está em votação. Os 

deputados e deputadas que forem favoráveis, permaneçam como encontram. (Pausa.) 

Aprovado. 

Item 40: Processo nº 1.116, de 2020, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

Julgou irregulares o pregão eletrônico e o contrato celebrado entre a Secretaria de 

Educação, Diretoria de Ensino da região de Bragança Paulista, e a empresa WF Serviços 

Terceirizados LTDA. O deputado Estevam Galvão, que concorda com a decisão do TCE, 

e, por não caber mais a sustentação do contrato, solicita o envio de ofício à PGE e ao MP, 

com vista aos efeitos dos atos praticados com irregularidades, e com posterior 

arquivamento dos autos. 

Em discussão. 

 

O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Pela ordem, Sr. Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - GILMACI SANTOS - REPUBLICANOS - Pela ordem, 

deputado Enio Tatto. 

 

O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Para discutir.  

 

O SR. PRESIDENTE - GILMACI SANTOS - REPUBLICANOS - Vossa 

Excelência tem o tempo regimental. 
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O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Bem rápido, Sr. Presidente. Só chamar a 

atenção, aqui na Comissão de Finanças e Orçamento, da quantidade de contratos julgados 

irregulares pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

Isso chama a nossa atenção, aqui na Assembleia Legislativa, porque passa tudo isso, 

e a parte que é primordial de um parlamentar, de um legislativo, que além de legislar é 

fiscalizar, e a gente não se dá conta disso. Vira fato consumado, é encaminhado ao 

Ministério Público, e a gente não acompanha mais nada 

Então, chamar a atenção, da necessidade, de quando a gente faz um requerimento 

de convocação de um secretário, de um diretor de uma estatal, questionando algum tipo 

de irregularidade, ou denúncias, de a gente se ater a isso, que faz falta essa discussão na 

Assembleia Legislativa. Já que a gente não tem CPIs abertas aqui, a gente não consegue 

trazer um secretário convocado, tem que negociar o convite, e aí o secretário vem se 

quiser. 

Só para se ter uma ideia, eu venho cobrando a presença do secretário de Saúde, que 

não é desta Pasta, desde o mês de fevereiro, para tratar simplesmente de cinco ou seis 

hospitais que fecharam pronto-socorro, na época da pandemia. Fiquei sabendo agora, no 

mesmo horário, que mais uma vez foi pedido vista do meu requerimento. 

Então, a gente perde, a gente deixa de exercer o papel de um parlamentar, que é 

primordial, que é o nosso direito. Em plena pandemia, batendo recordes de mortes e de 

contaminação, inclusive aqui no estado de São Paulo, e o Parlamento paulista não 

consegue trazer o secretário de Saúde aqui, para dar a explicação sobre por que fechou 

pronto-socorro de seis hospitais, superlotando os prontos-socorros. 

Então, chamar a atenção, por conta disso, muitos itens aqui são rejeitados pelo 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e aqui na Assembleia Legislativa não 

aconteceu nada, em comissão nenhuma, Fiscalização, CCJ, inclusive na nossa, de 

Finanças e Planejamento. 

Então, só alertar, que eu acho que a gente poderia mudar esse estado de coisa. Tenho 

certeza de que, pela sua vontade, pela sua experiência, a gente consiga ter uma nova etapa 

na Comissão de Finanças e Orçamento. Só isso, Sr. Presidente, chamar a atenção. 

Obrigado. 

 

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Pela ordem, Sr. Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE - GILMACI SANTOS - REPUBLICANOS - Antes de dar 

o "pela ordem" ao deputado Alex, constatar aqui a presença do deputado Delegado Olim, 

em nossa comissão. 

Deputado Alex Madureira. 

 

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Só para colaborar com a fala do deputado 

Enio Tatto, eu tive hoje a grata satisfação de presidir a Comissão de Saúde. Hoje a 

deputada Patricia Bezerra não pôde estar presente, e eu presidi a reunião, uma reunião 

rápida.  

Realmente, esse item era o item 7 da pauta, e foi solicitado vista. Só dizer ao 

deputado Enio que os encaminhamentos que foram feitos, inclusive os questionamentos 

com relação a esses hospitais, foram encaminhados na última vinda do secretário aqui na 

Assembleia, que ele veio para prestação de contas da Pasta, e que serão respondidos nesta 

semana. 

No dia 16 agora, de junho, o secretário estará participando da próxima reunião da 

Comissão de Saúde. Então, só colaborar com o deputado Enio, que poderá fazer parte, 

participar lá na Comissão de Saúde, para fazer esses questionamentos na próxima reunião 

que teremos, lá na Comissão de Saúde. 

Só isso, presidente. 

 

O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - GILMACI SANTOS - REPUBLICANOS - Pela ordem, 

deputado Enio Tatto. 

 

O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Só para agradecer, bem rapidinho, ao deputado 

Alex. E com a esperança de que na próxima vinda do secretário de Saúde a gente possa 

participar e fazer os questionamentos necessários. 

Obrigado, deputado Alex. 

 

O SR. DELEGADO OLIM - PP - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - GILMACI SANTOS - REPUBLICANOS - Pela ordem, 

deputado Olim. Prazer em vê-lo. 
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O SR. DELEGADO OLIM - PP - Desculpa por não ter participado. É que eu fui 

numa reunião agora. Aliás, numa agenda aqui na Vila Olímpia, da inauguração de uma 

estação sustentável. Então atrasou, porque chegou atrasado o governador. Por isso que eu 

não entrei. Me desculpa. Mas na próxima estaremos em QAP e QRV. E obrigado por ter 

passado o nosso projeto urgente. 

Obrigado. Bom dia a todos. 

 

O SR. PRESIDENTE - GILMACI SANTOS - REPUBLICANOS - Governador 

atrasado, ele foi multado. Não foi, Olim? 

 

O SR. DELEGADO OLIM - PP - É, com certeza. 

 

O SR. PRESIDENTE - GILMACI SANTOS - REPUBLICANOS - Obrigado. 

Agora nós tínhamos aqui só ofícios para ciência. Então não há necessidade da gente 

ler todos aqui. Aqui nós praticamente encerramos a nossa pauta. Eu queria agora discutir 

com os senhores duas questões. 

A primeira é que parece que foi deliberado, no Colégio de Líderes, ontem, é que as 

sessões de plenário serão às terças-feiras e quartas às 10 horas.  

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - GILMACI SANTOS - REPUBLICANOS - Pela ordem, 

deputado Estevam. 

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Presidente, eu queria fazer uma observação 

aqui no item 4, quando algumas entidades fizeram uma carta aberta ao governador, 

pedindo a manutenção do ICMS no serviço de diálise para os renais crônicos. Eu já fiz 

muitos eventos aqui a respeito dos renais crônicos. Inclusive, tem uma lei minha, que eu 

acho que até foi vetada, de isenção da água, que o grande produto para a hemodiálise é a 

água.  

Senhor presidente e nobres colegas que estão participando desta reunião, a tabela 

SUS, é claro que ela está defasada em todos os itens. E se o serviço de diálise for ainda 

pagar o ICMS, daqui a pouco vão estar, todos os institutos, inviáveis. Então, portanto, eu 
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quero aqui render as minhas homenagens às entidades que apresentaram ao governador 

esta carta aberta, pedindo a manutenção da isenção para o serviço de hemodiálise.  

 

O SR. PRESIDENTE - GILMACI SANTOS - REPUBLICANOS - Deputado 

Estevam, continuando. As sessões plenárias serão às terças e quartas-feiras, às 10 horas a 

primeira sessão. Então inviabiliza a nossa reunião às 11. Porém, a segunda sessão 

extraordinária e a terceira são a partir das 15 horas.  

Eu queria ver, com os senhores e com as senhoras, se há a possibilidade da nossa 

reunião ser realizada às 13 horas, que tem um intervalinho entre meio dia e meia e as 15. 

Inclusive, poderia fazer até voltar à normalidade. Se os senhores concordam que, a partir 

da terça que vem, a nossa reunião pode ser às 13 horas, 13 e 30. E ouvi-los. 

 

A SRA. DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Eu estou de acordo, presidente. É 

um “pela ordem”. Acho que agora temos que… Os horários vão ser realmente bastante 

apertados. Porque muitos de nós aqui, como eu, pertenço a quatro comissões. Então, além 

das comissões, as sessões. Me parece que é razoável esse horário. Da minha parte, estou 

de acordo.  

 

O SR. PRESIDENTE - GILMACI SANTOS - REPUBLICANOS - Obrigado, 

deputada. 

 

O SR. DELEGADO OLIM - PP - Acho que 13 e 30 é melhor, viu, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - GILMACI SANTOS - REPUBLICANOS - Os senhores 

é que mandam. 13 e 30, fechado? 

 

O SR. DELEGADO OLIM - PP - Eu acho melhor. 

 

A SRA. DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - 13 e 30. 

 

O SR. PRESIDENTE - GILMACI SANTOS - REPUBLICANOS - Fechado, 

Enio? 
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O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Tudo bem. Mas, quando passar os horários da 

pandemia, volta às 11, né? 

 

O SR. PRESIDENTE - GILMACI SANTOS - REPUBLICANOS - Volta às 11. 

Fechado, Dalben? 

 

O SR. DIRCEU DALBEN - PL - Fechado. 

 

O SR. PRESIDENTE - GILMACI SANTOS - REPUBLICANOS - Heni? 

Castello Branco, deputado Castello? 

 

O SR. CASTELLO BRANCO - PSL -Prossiga. 

 

O SR. PRESIDENTE - GILMACI SANTOS - REPUBLICANOS - Fechado 

para a gente, a partir da semana que vem, a nossa reunião ser às 13 e 30, até voltar a 

normalidade. 

 

O SR. CASTELLO BRANCO - PSL - Tá bom, sim senhor. Aprovado. 

 

O SR. PRESIDENTE - GILMACI SANTOS - REPUBLICANOS - Deputado 

Estevam? Também concorda. Senhoras e senhores, tem outra questão agora, que é o 

seguinte: nós vamos fazer as nossas audiências públicas, não é isso, Ângela?  

Nós vamos fazer as nossas audiências também para deliberar sobre a LDO, sobre o 

Orçamento. Nós vamos voltar a fazer as nossas audiências nas cidades, nas câmaras 

municipais, em entidades, enfim, fora da Assembleia Legislativa. Nós vamos verificar a 

quantidade de audiências que nós vamos fazer. A ideia é que nós vamos fazer nos centros 

administrativos. Então nós queremos aqui que os senhores mandem para a gente as 

sugestões de cidades que os senhores gostariam que tivessem essas audiências públicas, 

Enio, cidades, locais, para a gente providenciar aqui junto com a equipe de comunicação 

e a secretaria da Comissão, e a Mesa, de a gente começar a trabalhar, já preparar, as nossas 

audiências públicas referentes ao nosso Orçamento do estado.  

Então vou esperar aqui dos senhores as sugestões. Que mandem para a assessoria 

nossa aqui. Para o email da Comissão os senhores mandem as cidades, sugestões de 

cidades, locais, para a gente começar a trabalhar, Enio, essas nossas audiências, que eu 
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acho muito importante, e vamos fazer, procurar fazer, todas as que forem possíveis, tá, 

Enio? Se é essencial ou híbrida, tanto faz. 

 

 O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - GILMACI SANTOS - REPUBLICANOS - Pela ordem, 

Enio. 

 

O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Obviamente partindo já das 14, 15, regiões 

administrativas, não é? 

 

O SR. PRESIDENTE - GILMACI SANTOS - REPUBLICANOS - Isso, sim. 

 

O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Então está garantida pelo menos uma 

audiência em cada região administrativa, e aí os deputados que gostariam de fazer em 

outras cidades de sua preferência, que acrescente isso, não é? 

 

O SR. PRESIDENTE - GILMACI SANTOS - REPUBLICANOS - Para a gente 

deliberar aqui. Ótimo. Vamos partir das regiões administrativas e depois... Mas mandem 

também sugestões de sua cidade de preferência, que a gente delibera aqui. Vamos 

trabalhar dessa forma, ok? Fechado assim? Concordam, senhores? (Pausa.) Então 

mandem para o email da secretaria as sugestões. 

 

O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Isso para o Orçamento, não é? Obviamente é 

para o Orçamento. 

 

O SR. PRESIDENTE - GILMACI SANTOS - REPUBLICANOS - Para o 

Orçamento. Para o Orçamento. Para o Orçamento. Para a LDO nós vamos estar indicando 

o nosso relator e vamos deliberar logo. 

 

O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - GILMACI SANTOS - REPUBLICANOS - Pois não.  
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O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Uma observação. Eu gostaria de trabalhar 

mais nessa Comissão aqui. Eu não tive nem uma relatoria. Passa alguns projetos para eu 

relatar. O deputado Estevam Galvão está com muito trabalho, passa um pouquinho para 

mim. 

 

O SR. PRESIDENTE - GILMACI SANTOS - REPUBLICANOS - Deputado 

Enio Tatto, deixa eu explicar para o senhor: isso aqui é o que nós pegamos, é ânsia. Nós 

vamos redistribuir agora todos os projetos. Vamos redistribuir. Realmente, o Estevam, 

porque é o nosso decano, então nós privilegiamos ele, vamos dizer assim. Mas nós vamos 

distribuir de maneira igualitária todos os projetos para relatoria, tá, Enio? 

 

O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Eu dou um desconto para o senhor porque eu 

tenho certeza, e parece que está definido, que eu vou ser o relator da LDO. 

 

O SR. PRESIDENTE - GILMACI SANTOS - REPUBLICANOS - O seu nome 

é prefeito, Enio, é perfeito. Eu ia até sugerir isso. Seria maravilhoso. Mas com certeza V. 

Exa. vai receber muitos projetos. 

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Gilmaci. 

 

O SR. PRESIDENTE - GILMACI SANTOS - REPUBLICANOS - Pois não, 

deputado Estevam. 

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Parabéns, viu? É a primeira reunião essa, 

não é? Com a Presidência do Gilmaci, não é, Gilmaci? Parabéns, viu, Gilmaci? Conduziu 

muito bem. 

 

O SR. PRESIDENTE - GILMACI SANTOS - REPUBLICANOS - Eu conduzo 

bem porque tem os senhores aí na minha frente. 

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Nada, nada, não. É a experiência. Gilmaci, 

jovem. Está me ouvindo? 
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O SR. PRESIDENTE - GILMACI SANTOS - REPUBLICANOS - Estou 

ouvindo, estou ouvindo. 

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - O jovem inteligente é aquele que sobe nos 

ombros dos mais velhos para enxergar mais longe, para enxergar o futuro. 

 

O SR. PRESIDENTE - GILMACI SANTOS - REPUBLICANOS - Mas os 

velhos, às vezes, não estão aguentando muito esses jovens nas costas, não, hein, Estevam? 

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - (Inaudível.) que não está aguentando não 

tem jeito. 

 

A SRA. DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Muito bom, deputado Estevam. 

Muito bom. Gostei. 

 

O SR. PRESIDENTE - GILMACI SANTOS - REPUBLICANOS - O Estevam, 

além de ser um filósofo, é um poeta. É o nosso decano. 

 

A SRA. DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Eu amei. 

 

O SR. PRESIDENTE - GILMACI SANTOS - REPUBLICANOS - Não temos 

mais nada a tratar, então está encerrada a nossa primeira sessão aqui. 

 

* * * 

 

- Encerra-se a reunião. 

 

* * * 


