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COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO - CFOP 

08.06.2021 

 

* * * 

 

- Abre a reunião o Sr. Gilmaci Santos. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - GILMACI SANTOS - REPUBLICANOS - Havendo 

quórum, número regimental, declaro aberta a 11ª Reunião Extraordinária da Comissão de 

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

(Inaudível.) deputados. 

Deputado Adalberto Freitas. Estou vendo ali o deputado Adalberto Freitas. 

 

O SR. ADALBERTO FREITAS - PSL - Pela ordem, presidente. Presente. 

 

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

deputado. 

Deputado Enio Tatto. Precisa abrir o microfone, deputado. 

 

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

 

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

deputado. 

Deputado Roberto Engler. Não está conectado. 

Deputada Dra. Damaris. 

 

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

 

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

deputada. 

Deputado Estevam Galvão. 
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O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Presente, Excelência. 

 

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

Este deputado, Gilmaci Santos, presente. Delegado Olim, deputado Delegado Olim. 

 

O SR. DELEGADO OLIM - PP - Presente, Excelência. 

 

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

deputado. 

Deputado Alex de Madureira. 

 

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

deputado Alex de Madureira. 

 

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

Só para lembrar os senhores, de acordo aqui com o Art. 11, do Ato da Mesa 9, de 

21, a votação será simbólica. Caso algum deputado queira então pedir verificação deve 

fazer pelo chat. Solicito à secretária a leitura da Ata da sessão anterior. 

 

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 - Peço a dispensa da leitura da Ata. 

 

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

deputado. É regimental. Está dispensada a leitura da Ata. Muito obrigado. 

Em votação essa solicitação de Vossa Excelência. (Pausa.) Quem estiver de acordo 

permaneça como se encontra. (Pausa.) Aprovada então, muito obrigado. 

Vamos iniciar, então… 

 

O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE - GILMACI SANTOS - REPUBLICANOS - Pela ordem, 

deputado Enio Tatto. 

 

O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Cumprimentar todos os colegas de comissão. 

Sr. Presidente, apenas uma informação. Na reunião passada, eu perguntei a V. Exa. 

se os requerimentos aprovados na comissão passada, se eles permaneciam como 

aprovados ou teria que apresentar novos requerimentos para determinado assunto. Tem 

essa resposta já, Sr. Presidente? 

 

O SR. PRESIDENTE - GILMACI SANTOS - REPUBLICANOS - É 

considerado aprovado, deputado. 

E também, só para dar uma satisfação para o senhor também, deputado, já que está 

recebendo projetos para relatar, o que estamos fazendo aqui são antigos, aqueles que 

foram de acordo permaneciam com os pareceres anteriores. Então, esse nosso projeto nós 

estamos distribuindo para todos os deputados dessa comissão a partir de agora. Tudo bem, 

deputado? E os (Inaudível.) projetos permanecem aprovados. Ok? 

 

O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Era só para fazer uma observação, então que 

a gente desse os encaminhamentos necessários para um requerimento do deputado Paulo 

Fiorilo, que foi aprovado, sobre a extensão da estrada do M’Boi Mirim, na zona sul de 

São Paulo, região do Campo Limpo, que é muito importante para aquela região. As obras 

estarão começando, e a gente precisaria ouvir o secretário DER para tratar do assunto, 

porque foi moldado um plano inicial. Então, os movimentos sociais de lá, somente de 

transporte, estão muito interessados em fazer essa (Inaudível.) e com o diretor do DNR. 

Só isso, Sr. Presidente. 

 

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

Vamos providenciar isso, deputado. Com certeza. Vamos… 

 

O SR. ENIO LULA TATTO - PT - É uma audiência pública. Apenas marcar a 

data para que ela aconteça. 
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O SR. PRESIDENTE - GILMACI SANTOS - REPUBLICANOS - Vou ver as 

datas aqui e (Inaudível.) para V. Exa. também (Inaudível.) a data é boa para o senhor e 

para os demais deputados. Combinado? 

 

O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Obrigado, muito obrigado. 

 

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

deputado. 

Vamos iniciar aqui, então, a nossa pauta. 

Item 1 - Projeto de lei 547, de 2016, juntado ao Projeto de lei 710, de 2016, do 

deputado Celso Giglio, que veda o funcionamento do curso de nível médio técnico, curso 

técnico específico, voltado à formação de técnicos de enfermagem na modalidade a 

distância, EAD, no âmbito do estado de São Paulo. O relator foi Dirceu Dalben, que deu 

seu parecer favorável aos Pls nº 547, de 2016; 710, de 2016, na forma do substitutivo 

proposto pela Comissão de Constituição e Justiça e Redação. 

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

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

Item 1. 

Item 2 - Projeto de lei 716, de 2016, do deputado Luiz Fernando Teixeira Ferreira. 

Obriga o Estado a manter ou estabelecer convênio com empresas privadas detentoras de 

locais de grande circulação no Estado no sentido de veicularem fotos e informações sobre 

pessoas desaparecidas em suas páginas da internet, bem como divulgando imagens de 

desaparecidos em seus telões antes do início de eventos sob sua organização. A deputada 

Dra. Damaris Moura foi relatora e deu seu parecer favorável ao projeto e à emenda da 

Comissão de Constituição e Justiça e Redação. 

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

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

(Pausa.) Aprovado. 

Também aqui anunciar que também está presente o deputado Roberto Engler. 

Obrigado, Enio. 

Item 3 - Projeto de lei 444, de 2017, do deputado Gil Lancaster. Autoriza o Poder 

Executivo a criar a Central de Atendimento gratuito para crianças e adolescentes em 

situação de ameaça. O deputado Estevam Galvão deu seu parecer favorável com a emenda 

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

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

(Pausa.) Aprovado. 

Item 4 - Projeto de lei 837, de 2017, da nobre deputada Clélia Gomes. Dispõe acerca 

da regulamentação da profissão de gerontólogo no Estado. O deputado Roberto Engler 

deu seu parecer favorável. Precisava, não é, Engler? Parecer favorável. 

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

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

(Pausa.) Aprovado. 

Item 5 - Projeto de lei 859, de 2017, do nobre deputado Léo Oliveira. Estabelece 

diretrizes para a Política Estadual de Inclusão Social de Pessoas com Nanismo (anões) 

com o objetivo de proporcionar melhor qualidade de vida a essas pessoas, no Estado. O 

deputado Roberto Engler deu seu parecer favorável. 

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

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

(Pausa.) Aprovado. 

Item 6 - Projeto de lei 1058, de 2017, do deputado Gil Lancaster., que institui a 

realização de testes rápidos HIV-AIDS, sífilis e hepatites em todos os pacientes 

(Inaudível.) o sistema de Saúde dentro do rol de exames de rotina solicitados nos 

hospitais, maternidades e unidades de Saúde públicas e privadas no estado. Deputado 

Roberto Engler deu o seu parecer favorável.  

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

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

(Pausa.) Aprovado. 

Projeto de lei nº 63, de 2018, do deputado Gil Lancaster, cria o Programa de 

Prevenção à Síndrome de Angelman no estado. O deputado Roberto Engler deu o seu 

parecer favorável.  

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

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

(Pausa.) Aprovado o Item nº 7. 

Item nº 8 - Projeto de lei nº 64, do deputado Gil Lancaster, cria o Programa de 

Prevenção à Síndrome de Ellis-van Creveld no estado. O deputado Roberto Engler deu o 

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

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

(Pausa.) Aprovado. 

Item nº 9 - Projeto de lei nº 65, de 2018, do deputado Gil Lancaster, que cria o 

Programa de Prevenção à Doença de Aspergilose no estado. O deputado Roberto Engler 

deu o seu parecer favorável.  

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

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

Aprovado. 

Item nº 10 - Projeto de lei nº 227, de 2018, do deputado Caio França, autoriza o 

Poder Executivo a criar e fixar efetivo no quadro de enfermagem para oficiais e praças da 

Polícia Militar do estado. O deputado Roberto Engler deu o seu parecer favorável.  

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

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

(Pausa.) Aprovado. 

Item nº 11 - Projeto de lei nº 115, de 2019, do deputado Thiago Auricchio, dispõe 

sobre a criação e implantação da Faculdade de Tecnologia, Fatec, em Rio Grande da 

Serra, vinculada ao Centro Estadual de Educação e Tecnologia Paula Souza. O deputado 

Dirceu Dalben deu o seu parecer favorável.  

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

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

(Pausa.) Aprovado. 

Item nº 12 - Projeto de lei nº 519, de 2019, do deputado Rafa Zimbaldi, institui a 

Semana de Conscientização Sobre os Fogos de Artifício. O deputado Roberto Engler deu 

parecer favorável ao Projeto na forma do Substitutivo apresentado pela Comissão de 

Constituição e Justiça e Redação, e contrário à Emenda nº 1.  

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

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

(Pausa.) Aprovado. 

Aqui agora nós só falamos mais ofícios, né? Processo, né? 

Item nº 13 - É o Processo nº 31, de 2019, que julgou irregulares a concorrência 

encontrada e os termos aditivos celebrados entre a Fundação para o Desenvolvimento da 

Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Fundunesp, e a empresa 

Solução Construtora Limitada. Estevam Galvão concorda com a decisão do TSE. Por não 
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caber mais a sustação de contrato, solicito envio de ofício à PGE e ao MP, com vistas aos 

efeitos dos atos praticados com irregularidade, com posterior arquivamento dos autos.  

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

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

Aprovado. 

Item nº 14 - Processo MEI nº 6.635, de 2020, do Tribunal de Contas do Estado de 

São Paulo. Julgou irregular o pregão eletrônico e o contrato celebrado entre a Companhia 

de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp, e a empresa Datamétrica – 

Consultoria, Pesquisa e Telemarketing Limitada. O relator Estevam Galvão concorda 

com a decisão do TSE, e, por não caber mais a sustação do contrato, solicita envio de 

ofício à PGE e ao MP com as vistas aos efeitos dos atos praticados com irregularidades, 

com posterior arquivamento dos autos.  

Está em discussão. Não havendo quem queira, está em votação. As Sras. Deputadas 

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

Aprovados. 

Sras. Deputadas e Srs. Deputados, esta é a nossa pauta para o dia de hoje, lembrando 

que nós estamos trabalhando na elaboração do nosso planejamento para as nossas 

reuniões. Logo estaremos encaminhando para o nosso relator a LDO, e assim vamos 

tocar, tá bom? Acho que podemos encerrar nossa sessão. 

 

O SR. ADALBERTO FREITAS - PSL - Obrigado, presidente Gilmaci. 

 

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 - Parabéns pela produtividade. Eu queria saber 

se o senhor já tem o relator da LDO. 

 

O SR. PRESIDENTE - GILMACI SANTOS - REPUBLICANOS - Sim, senhor. 

Eu posso, eu vou anunciar aqui agora, depois eu vou distribuir, essa semana. Nossa 

relatora será a única mulher dessa Comissão. 
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O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Parabéns. Parabéns, me contempla. 

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - GILMACI SANTOS - REPUBLICANOS - Ela vai 

contemplar todos.  

 

O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Dra. Damaris, parabéns. 

 

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

Damaris será a relatora da LDO. Ela aceitou essa missão. 

 

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

 

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

 

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

Dra. Damaris. 

 

A SRA. DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Eu queria agradecer, presidente, a 

honra da indicação. Eu quero, claro, oferecer o meu melhor para realizar essa 

incumbência que o senhor me confia. E a palavra, realmente, é de gratidão pelo 

reconhecimento e pela oportunidade que o senhor me dá. Muito obrigada. Obrigada aos 

colegas também. 

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Pela ordem. 

 

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

Deputado Estevam Galvão, pela ordem. 

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Cumprimentá-lo, presidente, pela 

condução dos trabalhos e cumprimentar de forma especial a indicação da deputada Dra. 

Damaris como a relatora da LDO. Parabéns. Tenho convicção (Inaudível.). 
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 O SR. ADALBERTO FREITAS - PSL - Pela ordem, presidente. 

 

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

deputado Adalberto Freitas. 

 

O SR. ADALBERTO FREITAS - PSL - Presidente Gilmaci, quero agradecer o 

senhor pelo grande trabalho que tem desenvolvido e feito à nossa Comissão, e também 

cumprimentar aí a Exma. Deputada Damaris por tocar a LDO para nós. Muito obrigado 

e boa tarde. 

 

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

mais nada havendo a tratar, agradeço a todos. Está encerrada a nossa reunião da 

Comissão. 

 

* * * 

 

- Encerra-se a reunião. 

 

* * * 


