Divisão de Registro de Pronunciamentos
COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO - CFOP
22.06.2021
***
- Abre a reunião o Sr. Gilmaci Santos.
***
O SR. PRESIDENTE - GILMACI SANTOS - REPUBLICANOS - Declaro
aberta a 13ª Reunião Extraordinária da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento
da 3ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura.
Vamos aqui fazer a chamada dos nobres deputados.
Deputado Adalberto Freitas. (Pausa.) Deputado Adalberto Freitas.
O SR. ADALBERTO FREITAS - PSL - Pela ordem, presidente. Estou presente.
O SR. PRESIDENTE - GILMACI SANTOS - REPUBLICANOS - Obrigado.
Deputado Enio Tatto. (Pausa.) Deputado Enio.
O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. Presente.
O SR. PRESIDENTE - GILMACI SANTOS - REPUBLICANOS - Obrigado,
deputado.
Deputado Roberto Engler. (Pausa.) Deputado Roberto Engler, eu o havia visto aqui.
Estou vendo-o ali. Só abrir a câmera, deputado, e o microfone. Deputado Roberto Engler.
Deputado Estevam Galvão.
O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Presente, Excelência.
O SR. PRESIDENTE - GILMACI SANTOS - REPUBLICANOS - Obrigado,
deputado.
Deputado Dirceu Dalben. (Ausente.) Deputado Gilmaci Santos. Presente.
Deputado…
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O SR. - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE - GILMACI SANTOS - REPUBLICANOS - Eu vou
chegar lá.
Deputado Marcio da Farmácia. (Ausente.) Deputado Olim. (Ausente.) 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.
Deputado Rafa. (Pausa.) Deputado Rafa, substituindo o deputado Dirceu Dalben.
O SR. RAFA ZIMBALDI - PL - Presente, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE - GILMACI SANTOS - REPUBLICANOS - Obrigado,
deputado Rafa.
Muito bem, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Antes de começar abrir aqui os
projetos, eu acho que poderia dar dois informes aqui rapidamente. Pode ser?
Senhores, assim que terminar esta sessão, pediria que os senhores permanecessem
para nós definirmos aqui. A pessoa da equipe da TV de Comunicação vai entrar para dar
uma explicação sobre as nossas sessões que nós vamos aí fazer no Orçamento nas cidades,
sessões fora daqui, aquelas lá, Enio, as audiências públicas do Orçamento, vamos fazer
nas cidades. A equipe da TV, da Comunicação vai entrar para dar uma explicação, e a
gente começar a definir. Alguns deputados já mandaram aqui já as suas solicitações, suas
intenções, nós vamos definir isso.
E também dizer que nós definimos, então, a Damaris como a nossa relatora da LDO,
e vamos convocar já amanhã uma sessão às 10 horas da manhã, uma sessão
extraordinária, para começarmos discutir a LDO para que a gente possa… porque eu sei
que talvez possa ter aí uma discussão longa. Vamos começar a discutir. Ok?
Podemos começar, então, a nossa… os nossos projetos aqui, discutir os nossos
projetos. Só um minutinho, por gentileza.
Eu queria pedir para a nossa Secretaria que pudesse ler a Ata da sessão anterior.
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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 - Peço a dispensa da leitura da Ata.
O SR. PRESIDENTE - GILMACI SANTOS - REPUBLICANOS - Regimental.
Havendo acordo, então, está dispensada a leitura da Ata da sessão anterior e aprovada.
Vamos, então, começar aqui os nossos trabalhos, propriamente dito.
Item 1, que é o Projeto de lei, Projeto de resolução 02, de 2020, da deputada
Professora Bebel, que altera o dispositivo da Resolução nº 910, de 5 de julho de 2016,
que institui o Prêmio Inezita Barroso. O deputado Delegado Olim é o relator, que deu
parecer favorável.
Então, está 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 2 é o Projeto de lei 661, de 2017, do deputado Wellington Moura, que torna
obrigatória a instalação de redes de proteção grátis ou similares em janelas, varandas ou
sacadas pelas construtoras em condomínios residenciais verticais novos no Estado. O
deputado Alex de Madureira fez seu relatório favorável.
Está 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 3 - Projeto de lei 741, de 2017, do deputado Gil Lancaster. Determina inserção
do profissional nutricionista na assistência pré-natal no Estado. O deputado Delegado
Olim foi, 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 4 - Projeto de lei 34, de 2018, do deputado Cezinha de Madureira. Torna
obrigatória a fixação de cartaz em bares, restaurantes, mercados, lanchonetes, hotéis e
congêneres alertando para os perigos e danos decorrentes da ingestão de bebida alcoólica
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por gestante e o risco de desenvolvimento de síndrome alcoólica fetal, no Estado. O
deputado Alex de Madureira deu seu parecer favorável ao projeto.
Está 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 261/2018, deputado Coronel Camilo. Torna obrigatório
reparar integralmente os danos, e a pagar multa equivalente ao dobro do valor do dano
material, aquele que pichar, destruir, depredar ou danificar bem móvel ou imóvel
integrante do patrimônio público estadual. Deputado Adalberto Freitas, parecer favorável
ao projeto e à emenda apresentada pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação.
Em discussão. Não havendo oradores inscritos para discutir, está encerrada a
discussão. Em votação. Os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas que estiverem de acordo,
permaneçam como se encontram. (Pausa.) Aprovado.
Item 6 - Projeto de lei 514/2019, deputado Altair Moraes. Institui, inclui a disciplina
"Noções Básicas do Direito", no currículo do Ensino Médio nas escolas da rede pública
do estado. Deputado Alex de Madureira deu seu parecer favorável ao projeto, na forma
do substitutivo apresentado pela Comissão de Educação e Cultura.
Em discussão. Não havendo oradores inscritos para discutir, está encerrada a
discussão. Em votação. Os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas que estiverem de acordo,
permaneçam como se encontram. (Pausa.) Aprovado.
Item 7 - Projeto de lei 539, do deputado Carlos Cezar. Obriga os clubes, academias,
ginásios esportivos e alojamento de atletas do estado a adotarem planos de prevenção e
combate a incêndio. Deputado Carlos Cezar é o autor do projeto, e o deputado Alex de
Madureira deu parecer favorável.
Em discussão. Não havendo oradores inscritos para discutir, está encerrada a
discussão. Em votação. Os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas que estiverem de acordo,
permaneçam como se encontram. (Pausa.) Aprovado.
Item 8 - Projeto de lei 542/2019, deputado Rodrigo Gambale. Autoriza o poder
Executivo a implantar uma unidade do Poupatempo em Ferraz de Vasconcelos. Deputado
deu parecer favorável.
Em discussão. Não havendo oradores inscritos para discutir, está encerrada a
discussão. Em votação. Os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas que estiverem de acordo,
permaneçam como se encontram. (Pausa.) Aprovado.
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Item 9 - Projeto de lei 591/2019, deputada Leticia Aguiar. Torna obrigatório o
ensino de Língua Brasileira de Sinais - Libras, na formação inicial e continuada do
Magistério. Deputado Olim deu seu parecer favorável.
Em discussão. Não havendo oradores inscritos para discutir, está encerrada a
discussão. Em votação. Os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas que estiverem de acordo,
permaneçam como se encontram. (Pausa.) Aprovado.
Item 10 - Projeto de lei 650/2019, deputada Dra. Damaris de Moura. Inclui os
conteúdos do programa Lions Quest no currículo das escolas da rede estadual. Deputado
Roberto Engler deu parecer favorável.
Em discussão. Não havendo oradores inscritos para discutir, está encerrada a
discussão. Em votação. Os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas que estiverem de acordo,
permaneçam como se encontram. (Pausa.) Aprovado.
Item 11 - Projeto de lei 851/2019, deputada Leticia Aguiar. Institui a política
pública de escola cidadã, de responsabilidade social e voluntariado. Deputado Roberto
Engler deu parecer favorável.
Em discussão. Não havendo oradores inscritos para discutir, está encerrada a
discussão. Em votação. Os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas que estiverem de acordo,
permaneçam como se encontram. (Pausa.) Aprovado.
Item 12 - Projeto de lei 871/2019, deputado Coronel Nishikawa. Proíbe a entrada e
circulação nas instituições de ensino de pessoas alheias, sem o acompanhamento de um
funcionário. Deputado Delegado Olim deu parecer favorável.
Em discussão. Não havendo oradores inscritos para discutir, está encerrada a
discussão. Em votação. Os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas que estiverem de acordo,
permaneçam como se encontram. (Pausa.) Aprovado.
Item 13, da deputada Carla Morando. Torna obrigatório o afastamento dos alunos
com doenças contagiosas, das respectivas escolas. Deputado Adalberto Freitas deu
parecer favorável.
Em discussão. Não havendo oradores inscritos para discutir, está encerrada a
discussão. Em votação. Os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas que estiverem de acordo,
permaneçam como se encontram. (Pausa.) Aprovado.
Aqui nós só temos só um, paciência, não há necessidade de ler, e apresentação do
Departamento de Comunicação. Agora, sim.
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Vou chamar, Srs. Deputados, se os senhores me permitirem, o nosso Departamento
de Comunicação, para que ele possa dar uma explanação para a gente. Já estão aí. Quem
vai falar, mesmo? Leonardo, é com você, Leonardo. Estamos à sua inteira disposição.
O SR. LEONARDO WAIDEMAN LIEBANA - Boa tarde a todos, todos os
deputados. Sou Leonardo, diretor de Comunicação, que assumi recentemente. Prazer, aos
que não conhecia ainda. Eu vou abrir aqui para a gente colocar a apresentação aqui. Ela
não está aparecendo aqui para mim, para colocar. Eu vou fazer a apresentação. Eu não
estou conseguindo colocá-la para apresentar para vocês.
Posso fazer, ou quer que eu chame um técnico aqui para ele ver isso? O que vocês
acham melhor? Fazer uma apresentação bem simples, da audiência pública
O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Pode fazer, sem problema.
O SR. LEONARDO WAIDEMAN LIEBANA - A gente vai explicando.
Aqui no Departamento de Comunicação, a gente está colocando à disposição aqui
a nossa estrutura para poder fazer essas audiências públicas de forma ou 100 por cento
virtual ou de forma híbrida. A gente poderia fazer isso através do Zoom, que a gente já
tem aqui e comportaríamos até 1000 pessoas, sendo que 300 pessoas poderiam participar
ativamente dessas audiências, as demais poderiam apenas acompanhar.
E aí são duas sugestões. Se for pelo modelo híbrido, os munícipes que optarem por
participar de forma remota, a gente faz um pré-cadastro com a apresentação das sugestões
destinadas ao orçamento pertinentes à região, e essas pessoas vão receber um link de
acesso no e-mail. Aí a gente vai definir as ordens, o cadastro, o tempo e tudo isso vai ser
auditado via cronômetro para que possa ser cumprido exatamente.
No modelo híbrido, as audiências acontecem na cidade, a estrutura física, digamos
assim, estará na cidade com cerimonialista, com eventuais deputados que queiram
participar e algumas poucas pessoas para quem a gente poderia abrir dentro no limite que
vai estar no momento lá - a gente não sabe como vai ser em agosto e setembro a questão
da pandemia. Então, se a gente definir que serão 20, 30, 40, 50 pessoas, a gente abre para
um determinado número de pessoas, e o restante, de forma on-line através do Zoom. No
modelo virtual, ela acontece 100 por cento virtualmente através do Zoom, no qual todas
as pessoas estarão on-line.
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A gente tem uma sugestão da participação popular. Como se daria essa participação
popular? A primeira é a inscrição, para que elas possam falar através do Zoom nessas
audiências. Também através de um questionário on-line que iremos disponibilizar no site
- isso já acontecia anteriormente - e a nossa proposta aqui do Decom é criar um canal no
WhatsApp exclusivo para as audiências pelo qual o cidadão possa encaminhar as suas
demandas, as suas sugestões ao orçamento através de um canal do WhatsApp Business,
bem-organizado, por onde a gente possa fazer essa organização, porque o WhatsApp é
um canal muito mais fácil para a população poder participar. Então, a gente abriria esse
canal para que a gente possa se comunicar ainda mais e melhor com a população.
E também a gente tem condições de fazer uma campanha de divulgação dessas
audiências em cada região. Então, a gente faz os nossos canais institucionais, nas nossas
redes sociais, na TV Alesp, mas também a gente consegue na mídia e nas rádios, nos
veículos da região. Então, se a gente vai ter uma audiência pública na região de
Piracicaba, chega na data da reunião - vai ser, por exemplo, 15 de agosto, na semana de
15 de agosto - e fazemos uma campanha forte para que as pessoas participem da
audiência, ou enviem suas sugestões através do WhatsApp e de outros canais.
A gente também vai fazer toda a cobertura jornalista através da TV Alesp, com
produção de conteúdo para o jornal, para o portal, para as redes sociais, para o
relacionamento com a imprensa local e regional, a estrutura de fotógrafos, repórteres,
cerimonialista, a gente vai disponibilizar, e transmitimos ao vivo as audiências tanto pela
TV quanto pelo YouTube e pelas redes sociais também. É isso, é uma apresentação bem
simples. Eu não sei se o pessoal já apresentou para vocês, mas se vocês tiverem alguma
dúvida, estou à disposição.
O SR. ADALBERTO FREITAS - PSL - Pela ordem, presidente.
O SR. PRESIDENTE - GILMACI SANTOS - REPUBLICANOS - Pela ordem,
deputado Adalberto.
O SR. ADALBERTO FREITAS - PSL - Só para complementar, eu vi e achei
interessante aí o técnico, mas se para eles poderem encaminhar para nós, parlamentares,
uma cópia dessa apresentação, acho que seria importante a gente ter para analisar com
mais calma, ver com mais tranquilidade. Só um pedido aí que eu acho que seria legal.
Obrigado, presidente.
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O SR. PRESIDENTE - GILMACI SANTOS - REPUBLICANOS - Deputado
Adalberto, eu tenho a informação de que já foi encaminhado para o e-mail de cada um,
mas eu vou pedir para que eles repassem e reenviem para todos, para a gente, a partir de
agora, estarmos mais atentos. Mas já foi enviado ao seu e-mail, tá?
O SR. ADALBERTO FREITAS - PSL - Tá bem. Obrigado, presidente.
O SR. PRESIDENTE - GILMACI SANTOS - REPUBLICANOS - Que é isso,
o senhor manda. Alguma questão, Enio?
O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE - GILMACI SANTOS - REPUBLICANOS - Pela ordem.
O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Sr. Presidente, eu gostei do formato e dessas
opções. Eu acho que o híbrido é melhor, mesmo porque a ideia de fazer divulgação nos
meios de comunicação locais é uma inovação. Inclusive, quando foi criada a agência aqui,
uma das propostas era de a gente valorizar e fortalecer as audiências públicas, que são os
únicos momentos em que as regiões, os municípios, as entidades e a sociedade civil
podem participar.
Só que a gente não podia continuar como era antes. Em alguns locais, a câmara
municipal não se empenhava e aparecia um pequeno número de pessoas. Agora, com a
transmissão da TV Alesp, com a divulgação nas rádios, na televisão local e nos grandes
meios de comunicação, eu acho que a gente vai dar um outro formato e estar em um outro
patamar essas audiências públicas. Então, eu não sei como é que vai estar em agosto e
setembro a questão da pandemia, mas eu acho que essa ideia de fazer híbrido, com
restrições no número de pessoas que vão participar presencialmente, eu acho que é
importante a gente manter.
E nós, da comissão... Não tem problema nenhum em a gente se distribuir. Se um
deputado não pode ir a um local, pelo menos um ou dois deputados podem garantir essas
audiências públicas. A gente pode se dividir. Eu me disponho a fazer em alguns lugares.
E concordo, eu acho que verificar a quantidade de audiências públicas que a gente
vai fazer, os locais... A gente já tem experiência. Muitas vezes, tem um local que não tem
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tanto interesse em uma região administrativa, mas outro local, outro município tem
interesse. E a gente fechar isso.
São 16 regiões administrativas, não é? Garantir uma em cada região administrativa,
mais aquelas que o deputado propõe. Não tem problema nenhum em fazer mais de uma
em uma região administrativa. Por exemplo, não sei se tem algum deputado da região do
Vale do Paraíba. A gente fazia muito em São José dos Campos; depois, mudamos para
Taubaté. Aí é questão de falar com a deputada Leticia Aguiar, que é daquela região, e ver
onde ela tem interesse. E assim nas outras regiões.
Garantir uma audiência por região administrativa, mais aquela que o deputado
sugerir. Por exemplo, eu falei com a ex-deputada Beth, sempre deputada, e ela gostaria
que tivesse uma audiência pública em Catanduva, que faz parte da região de Rio Preto.
Não tem problema em fazer em Rio Preto e fazer outra em Catanduva, percebe? É uma
cidade importante.
Então, já fiz umas três ou quatro sugestões e vou encaminhar as outras por escrito.
Como lá é online também, não tem problema em fazer. Já fizemos audiências públicas,
no início - acho que o deputado Estevam participou, na época -, chegamos a fazer 48
audiências públicas. Era por região de governo, só para vocês terem uma ideia. Isso no
início. Eu, o deputado Edmir Chedid, o deputado Caldini Crespo, na época. Mas acho que
garantir uma por região administrativa e mais onde os deputados sugerirem.
Gostei do formato que o nosso amigo expôs e, enfim, divulgar, não é? Não aquela
divulgação nossa, daqui. Aquela não era suficiente. Muitas vezes mandava a divulgação
para o presidente da Câmara e o presidente da Câmara não se importava, engavetava e
não fazia divulgação na região. Ou o prefeito também.
Então, a gente tem a responsabilidade de fazer a divulgação via meios de
comunicação, tanto nas redes sociais como no rádio da região, na TV da região, nos
grandes meios de comunicação. Aí a gente dá uma qualidade maior nesse momento tão
importante que é discutir o Orçamento do Estado de São Paulo.
O SR. PRESIDENTE - GILMACI SANTOS - REPUBLICANOS - Enio, Srs.
Deputados, eu penso o seguinte: eu gosto também da ideia, acho que a ideia de uma em
cada região administrativa é excelente e ver depois as cidades.
Então, vamos aguardar para que os senhores possam encaminhar, mais uma vez,
mais um tempo... Vamos dar mais o quê? Uma semana? Até sexta-feira vocês
encaminham para a gente, para a gente fazer... Eu vou me reunir com a equipe de

Divisão de Registro de Pronunciamentos
comunicação e fazer um esboço do que poderia ser. E aí discutir e acertar o que tiver que
acertar, mudar o que tiver que mudar.
Acho também que a gente poderia ganhar tempo e fazer muito mais se a gente...
Porque você vai ter que deslocar a equipe lá para o Vale do Ribeira, depois voltar para o
Vale do Paraíba. É meio fora de mão. Poderíamos, quando for fazer, naquela semana,
fazer tudo (Inaudível.) e também poder colocar, no mínimo... Você pode fazer o híbrido,
mas colocar no mínimo uma ou duas por semana, de forma totalmente online. Você vai
adiantar, vai ter muito mais cidades participando.
É uma ideia que vamos trabalhar aqui e passamos aos senhores, mas podemos
receber as sugestões, todas as sugestões de cidades até sexta-feira, Enio. Vou contar com
a sua ajuda também para a gente poder elaborar esse cronograma e esse itinerário, está
bom?
Acho que é isso.
O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. Eu acho que
funcionaria, até por uma questão de deslocamento, você fazer uma na parte da manhã e
outra à tarde. Por exemplo, quem for se deslocar para Presidente Prudente já faz duas
regiões para resolver o problema daquela região. Porque fazer uma viagem dessas para
fazer uma audiência pública... Talvez fazer de manhã e fazer à tarde. Você ganha tempo
e ganha a viagem também.
O SR. PRESIDENTE - GILMACI SANTOS - REPUBLICANOS - Perfeito.
Vamos fazer esse cronograma e passamos aos senhores.
Vamos aguardar até sexta-feira para que os senhores possam encaminhar todas as
sugestões de cidades das regiões administrativas, porque a ideia é a seguinte: onde os
senhores tiverem interesse, quem vai tocar lá é cada um dos deputados, não é, Enio? Não
é o presidente, é o deputado que tiver interesse. A gente pode até participar, abrir e estar
junto, mas a ideia minha é que o deputado... O Adalberto Freitas me deu umas cidades
aqui; quem vai tocar lá é o Adalberto Freitas. O Giriboni? Quem vai tocar é o Giriboni.
Acho que assim vai ser legal. Então, aguardo até sexta-feira. Combinado, senhores?
O SR. ADALBERTO FREITAS - PSL - Bom, presidente, muito bom.
O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Combinado.
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O SR. PRESIDENTE - GILMACI SANTOS - REPUBLICANOS - Então,
Damaris, estamos convocando amanhã uma sessão extraordinária para começar a discutir
a LDO. Ela não quer nem falar com a gente, olha lá.
O SR. ADALBERTO FREITAS - PSL - Pela ordem, presidente.
O SR. PRESIDENTE - GILMACI SANTOS - REPUBLICANOS - Pela ordem,
deputado Adalberto.
O SR. ADALBERTO FREITAS - PSL - Queria pedir licença ao senhor para
poder sair, porque vou participar da Comissão de Administração Pública, que está
começando agora. Queria pedir a permissão do senhor para me retirar.
O SR. PRESIDENTE - GILMACI SANTOS - REPUBLICANOS - Eu queria
pedir permissão aos senhores para, nada mais havendo a declarar, encerrar a sessão.
***
- Encerra-se a reunião.
***

