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COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO (CFOP) 

11.11.2021 

 

*** 

 

- Abre a reunião o Sr. Gilmaci Santos. 

 

*** 

 

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

Legislativa da 19ª Legislatura, convocada com a finalidade de deliberar sobre os votos 

apresentados ao RGL 3592, de 2021, que trata do balanço geral do Estado e do relatório 

sobre as contas do exercício de 2020. Vamos fazer, nesse momento, a chamada dos nobres 

deputados. Mas, antes, é isso mesmo. Deputado Adalberto Freitas. 

 

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

 

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

Deputado Enio Tatto. 

 

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

 

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

Deputado Estevam Galvão. 

 

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

 

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

Deputado Dirceu Dalben. 

 

O SR. DIRCEU DALBEN - PL - Presente, Sr. Presidente. 

 

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

Deputado Gilmaci Santos presente. Deputado Delegado Olim. 
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O SR. DELEGADO OLIM - PP - Presente, Excelência. 

 

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

Então, nós temos quórum regimental. Passamos, aqui, à pauta. 

 

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

 

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

deputado. Mas antes eu queria pedir à secretaria que fizesse a leitura da Ata da sessão 

anterior, da reunião anterior. 

 

O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Pela ordem. 

 

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

 

O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Peço a dispensa da leitura da Ata. Ajudar 

vocês. 

 

O SR. PRESIDENTE - GILMACI SANTOS - REPUBLICANOS - É 

regimental. Dou por lida e aprovada a Ata da reunião anterior. Pela ordem, deputado Enio 

Tatto. 

 

O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Sr. Presidente, primeiro, já antecipar que nós 

temos um voto em separado, para não ser pego de surpresa e perder o momento da 

apresentação desse voto, da leitura desse voto em separado. A outra coisa, eu não sei se 

os demais colegas receberam o voto do relator, se foi publicado, eu não recebi no meu e-

mail oficial.  

Então, logo de cara, antes de a gente começar a reunião, discutir, eu gostaria de ter 

um tempo para que a gente recebesse e pudesse ler o voto do relator, que eu não sei quem 

é, para que a gente possa se preparar para essa reunião em uma discussão tão importante 

que é a aprovação das contas, ou não, das contas do governador. 

Queria fazer uma ressalva também que, diferente dos anos anteriores, deputado 

Estevam participou já há muitos anos dessa reunião da Comissão de Finanças e 
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Orçamento, as contas do Governo do Estado a gente sempre apreciava praticamente a 

penúltima atividade da Assembleia Legislativa antes de encerrar o ano, antes de encerrar 

o orçamento do Estado. 

Eu não sei por que tanta pressa para mês de novembro, metade do mês de novembro, 

a gente estar votando as contas do governador. Será que não temos outras pautas 

importantes, projetos, deputados, projeto do Executivo? Então, só fazer esse registro, que 

me parece estranho antecipar, tanta pressa, em uma quinta-feira, já que o Colégio de 

Líderes deliberou que a maioria dos trabalhos aqui ficariam na segunda, terça e quarta e 

na quinta ficaria para os deputados atenderem as suas bases eleitorais. 

Estamos nós aqui em uma quinta-feira, às 15 horas, discutindo as contas do 

governador. Deve ser muito importante isso para o governo ou para a Comissão de 

Finanças, Orçamento e Planejamento. É fazer esse registro, Sr. Presidente. 

 

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

Esse projeto vai também depois para Fiscalização e Controle, mas o voto do relator está 

no portal, mas vou sugerir aqui aos nobres colegas que possamos suspender por cinco 

minutos a nossa sessão para a gente conversar um pouco e retornaremos logo em seguida. 

Pode ser? Cinco minutinhos só para a gente fazer uns ajustes aqui e também para chegar 

o... Oi, pois não. 

 

O SR. ADALBERTO FREITAS - PSL - Perfeito, presidente. De acordo, 

presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - GILMACI SANTOS - REPUBLICANOS - Então está 

bom. Vamos suspender por cinco minutinhos e vamos ficar aqui e falar um pouquinho 

fora do ar, está bom? Obrigado. Está suspensa. 

 

*** 

 

- Suspensa, a reunião é reaberta sob a Presidência do Sr. Gilmaci Santos. 

 

*** 
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O SR. PRESIDENTE - GILMACI SANTOS - REPUBLICANOS - Vou 

anunciar aqui para a gente encerrar a nossa sessão. Chegamos a um acordo, registrar aqui 

a presença da deputada Dra. Damaris Moura, deputado Edson Giriboni, deputado Alex 

de Madureira também presente aqui na nossa reunião. 

Dizer que nós chegamos a um acordo aqui. Vamos dar como lido o relatório do 

relator Giriboni e o relatório, o voto em separado do PT nós vamos deixar para a semana 

que vem, meia hora para que haja uma discussão, se for o caso ainda. E voltamos na 

quarta-feira que vem para essa reunião e para ler, terminar de ler o relatório, o voto em 

separado do PT e fazermos a discussão do relatório final, aprovarmos ou não o voto em 

separado, o relatório do PT. 

Então, essa é a nossa proposta, é isso que vai acontecer. É isso, não é, Srs. 

Deputados? O acordo é esse. Encerramos aqui hoje e voltamos na quarta-feira dessa 

forma. 

 

O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Fica toda a discussão para ser feita na próxima 

reunião, quarta-feira. 

 

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

obrigado. Também aqui já falamos aqui particularmente, mas falar aqui agora para todos 

que estão ouvindo e têm uma curiosidade muito grande para saber quem seria o relator 

do orçamento. 

Então, nós acabamos de indicar aqui agora, será o relator nobre deputado Adalberto 

Freitas, que estará à frente desse relatório do orçamento aqui, tenho certeza de que terá 

muito trabalho, mas é uma pessoa competente. Tenho certeza que fará um grande 

relatório, aquilo que o estado de São Paulo precisa, deseja, almeja e ele estará à frente e 

fará um grande trabalho. 

Então, muito obrigado. Estou cancelando as duas outras reuniões que nós havíamos 

convocado, está bom? Então, gente, nada mais havendo a tratar, está encerrada nossa 

reunião e até quarta-feira que vem. Um abraço a todos e parabéns, Adalberto Freitas. 

 

*** 

 

- Encerra-se a reunião. 
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*** 


