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COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO (CFOP) 

19.10.2021 

 

* * * 

 

- Abre a reunião o Sr. Gilmaci Santos. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - GILMACI SANTOS - REPUBLICANOS - Havendo número 

regimental declaro aberta a 17ª Reunião Extraordinária da Comissão de Finanças, Orçamento 

e Planejamento da 3ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura. Convocada com a finalidade de 

deliberar sobre a pauta já encaminhada a Vossas Excelências. Nesse momento, eu vou fazer a 

chamada aqui dos senhores presentes nessa comissão. Deputado Enio Tatto. 

  

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

 

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

deputado Enio Tatto. Deputado Roberto Engler. 

 

O SR. ROBERTO ENGLER - PSB - Presente, Sr. Presidente. 

 

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 Marcio da Farmácia. 

 

O SR. MARCIO DA FARMÁCIA - PODE - Presente, presidente. 

 

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

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

 

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

deputado. Deputado Adalberto Freitas, que também agora acaba de nos dar a honra da sua 

presença. Deputado Adalberto Freitas. 

 

O SR. ADALBERTO FREITAS - PSL - Boa tarde a todos. 

 

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

deputado Adalberto Freitas. Ok. Solicito à secretaria a leitura da Ata da reunião anterior.   

 

O SR. DIRCEU DALBEN - PL - Pela ordem, Sr. Presidente.  

 

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

deputado. 

 

O SR. DIRCEU DALBEN - PL - Peço a dispensa da leitura. 

 

O SR. PRESIDENTE - GILMACI SANTOS - REPUBLICANOS - É regimental o 

pedido de Vossa Excelência. (Inaudível.) dou por lida e aprovada a reunião, a Ata da reunião 

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 - Sr. Presidente, nós não estamos na TV, não está 

tendo nem Pequeno Expediente, já está levantada a sessão?  

 

O SR. PRESIDENTE - GILMACI SANTOS - REPUBLICANOS - Deixe-me ver o 

que está acontecendo aqui, senhor. Dá uma segurada aqui, só um minuto. Vou só suspender 

por 2 minutinhos (Inaudível.). Só mais 1 minutinho porque nós estamos no Youtube, tá? Vamos 
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ver o que está acontecendo aqui, só mais 2 minutinhos, suspendi, 2 minutinhos para a gente 

resolver isso. (Inaudível.) 

 

*** 

 

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

 

*** 

 

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

retomar aqui, reaberta a sessão. Nós estamos ao vivo no Youtube, a televisão acho que está 

com outro problema, a saúde também, que está no ar, daqui a pouco eles vão retomar com a 

saúde, que já estavam antes que a gente. Então, vamos tocar a nossa vida no Youtube aqui 

(Inaudível.). Estamos fora do ar ainda. 

 

O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Ok, para mim voltou. 

 

O SR. PRESIDENTE - GILMACI SANTOS - REPUBLICANOS - Pessoal, desculpa, 

estava com o meu microfone fechado, vocês me ouvem agora?  

 

O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Sim. 

 

O SR. PRESIDENTE - GILMACI SANTOS - REPUBLICANOS - Vamos lá, nós 

estamos no ar com a TV agora, desculpa, vamos para o Item 1, o Item 1 eu não tinha feito. Item 

1. 

 

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

 

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

deputado Giriboni, está aí presente. Pela ordem, deputado Adalberto Freitas. 

 

O SR. ADALBERTO FREITAS - PSL - É o deputado Giriboni ou (Inaudível.)? 
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O SR. PRESIDENTE - GILMACI SANTOS - REPUBLICANOS - Não, (Inaudível.), 

deputado Giriboni e pela ordem, Vossa Excelência. 

 

O SR. ADALBERTO FREITAS - PSL - Eu queria pedir vista do Item 1, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - GILMACI SANTOS - REPUBLICANOS - Item 1 pedido 

vista. Ok. Um. Não, quando eu tinha dito aquilo, eu estava com o microfone fechado, estava 

no mute, então não valeu. Vista do Item 1. Ok.  

Item 2. Projeto de lei nº 1.044, de 2017, do deputado Alberto Sayão, que dispõe sobre a 

composição mínima de 50% de mulheres nos conselhos estaduais. A deputada Damaris Moura 

deu parecer favorável ao projeto e à emenda proposta pela Comissão de Direitos Humanos.  

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

que são favoráveis, permaneçam como se encontram. (Pausa.) Aprovado. 

Item 3. Projeto de lei nº 131, em 2018, pela deputada Leci Brandão. Autoriza o Poder 

Executivo a isentar o pagamento de pedágio aos proprietários de veículos automotores, 

portadores de deficiência renal, que precisem se deslocar para outro município, a fim de 

submeterem ao tratamento de hemodiálise. A deputada Damaris Moura, relatora, deu o seu 

parecer favorável. 

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

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

Item 4. Projeto de lei nº 145, de 2018, em nome do deputado Caio França. Dispõe sobre 

veículos automotores com condição de uso, que forem apreendidos, removidos ou depositados 

em pátios de retenção públicos com identificação, desde que não há reclamado dentro do prazo 

de 30 dias, contado da data do recolhimento, poderão ser requisitados pelas autoridades 

policiais em caráter transitório, para fins de investigação policial. Deputado Enio Tatto, relator, 

deu seu parecer favorável. 

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

permaneçam como se encontram. (Pausa.) Aprovado. 

 

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

 

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

deputado.  
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O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Pedir vista do item número 5, porque me 

procuraram para apresentar uma emenda, nada contra, só para ter tempo para apresentar uma 

emenda.  

 

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

deputado. Item 5, vista para deputado Enio Tatto.  

Item 6. Projeto de lei nº 26, de 2019, do deputado Itamar, Dr. Itamar. Autoriza o Poder 

Executivo a disponibilizar, com prioridade, aeronaves do Governo do Estado e da Polícia 

Militar para o transporte de equipes de captação de órgãos para transplante. A deputada Dra. 

Damaris Moura deu o seu parecer favorável.  

Em discussão. Não havendo quem queira discutir, segue votação. As Sras. Deputadas e 

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

Item 6. Projeto de lei nº 297, de 2019, em nome do deputado Delegado Olim. Determina 

a inserção nas placas de atendimento, proprietários, dos símbolos ou da descrição das 

deficiências físicas, auditiva, visual, mental, múltipla, síndrome de down, transtorno do 

espectro autista e com mobilidade reduzida, nos estabelecimentos públicos e privados do 

estado. O deputado Adalberto Freitas deu o seu parecer favorável.   

Em discussão. Não havendo quem queira discutir, segue votação. Os Srs. Deputados que 

concordam, queiram permanecer como se encontram. (Pausa.) Aprovado.  

Item 8. Projeto de lei nº 374, de 2019, de autoria do deputado Jorge Wilson, o xerife do 

consumidor. Obriga a seguradores de veículos automotivos a publicar em seus sites, 

periodicamente, a lista dos veículos excluídos de sua cobertura. O deputado Enio Tatto, relator, 

deu o parecer favorável.  

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

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

 

O SR. ROBERTO ENGLER - PSB - Pela ordem, Sr. Presidente.  

 

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

deputado Roberto Engler. 

 

O SR. ROBERTO ENGLER - PSB - Quero solicitar vista do item número 10, Sr. 

Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE - GILMACI SANTOS - REPUBLICANOS - Item número 10, 

vista. Deputado Adalberto Freitas. 

 

O SR. ADALBERTO FREITAS - PSL - Quero pedir vista conjunta no Item 5, 

presidente. 

 

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

Item 9. Projeto de lei nº 432, de 2019, do deputado Roberto Engler. Institui o mês Abril 

Azul, dedicado às ações de conscientização sobre o autismo. O deputado Adalberto Freitas 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 11. Projeto de lei nº 750, de 2019, em nome do deputado Ataide Teruel. Autoriza o 

Poder Executivo a conceder isenção de imposto sobre operações relativas à circulação de 

mercadorias sob prestações de serviços, o ICMS, a setores econômicos específicos. O deputado 

Marcio da Farmácia foi o relator, favorável ao projeto na forma substitutiva apresentada pela 

CCJR.  

 

O SR. MARCIO DA FARMÁCIA - PODE - Pela ordem, presidente.  

 

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

deputado Marcio. 

 

O SR. MARCIO DA FARMÁCIA - PODE - Só queria considerar que o projeto do 

Ataide é um excelente projeto.  

 

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

deputado. 

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

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

(Pausa.) Aprovado. 
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Item 12. Projeto de lei nº 781, de 2019, em nome da deputada Valeria Bolsonaro. Institui 

um mês de imunização na rede de ensino no estado. Deputado Adalberto Freitas foi o relator e 

deu 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 13. Projeto de lei nº 909, de 2019, em nome do deputado Rafa Zimbaldi. Institui a 

campanha educativa Cerol Mata. A deputada Damaris Moura foi relatora.  

 

O SR. ADALBERTO FREITAS - PSL - Estamos sem som de novo. Fechou o seu som, 

presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - GILMACI SANTOS - REPUBLICANOS - Já abri 

novamente, a nobre deputada Damaris Moura deu o seu parecer favorável ao projeto na forma 

substitutiva, apresentado pela CAPRT (Comissão, Administração Pública e Relação do 

Trabalho) e contrário à substitutiva apresentada pela CCJR.  

Em discussão. Não havendo quem queira discutir, segue votação. As Sras. Deputadas e 

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

o Item 13.  

Item 14. Projeto de lei 991, de 2019, em nome do deputado Sergio Victor. Altera a lei nº 

10.705, de 28 de dezembro de 2000, que dispõe sobre a instituição do imposto sobre 

transmissão, causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos (Vozes Sobrepostas.). O 

deputado Enio Tatto deu 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 

o Item 13. 

  

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

 

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

deputado. 

 

O SR. DELEGADO OLIM - PP - Queria pedir vista também conjunta para o Item 10. 

Item 10. 
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O SR. PRESIDENTE - GILMACI SANTOS - REPUBLICANOS - Vista conjunta 

Item 10 para o deputado Delegado Olim.  

 

O SR. DELEGADO OLIM - PP - Obrigado.  

 

O SR. PRESIDENTE - GILMACI SANTOS - REPUBLICANOS - Item 15. Projeto 

de lei nº 1.059, de 2019, do deputado Rodrigo Gambale. Obriga os órgãos públicos competentes 

a manter campanhas publicitárias permanentes de orientação para os motociclistas no âmbito 

do estado. O deputado Adalberto Freitas foi o relator e deu 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 16. Projeto de lei nº 137, de 2020, em nome da deputada Janaina Paschoal. Torna 

obrigatória a presença de profissional fisioterapeuta nas unidades de terapia intensiva, UTIs, 

adulto e pediátrico. O deputado Adalberto Freitas deu seu parecer favorável ao projeto e à 

emenda da Comissão de Saúde.  

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 17. Processo nº 5.215, de 2019, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

Julgou irregulares os termos de aditamentos da rescisão unilateral e a execução do contrato 

celebrado entre a Secretaria da Segurança Pública, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, o 

Comando de Policiamento do Interior (CPI 6) e a empresa RM Queiroz Construções Ltda. O 

deputado Marcio da Farmácia concorda com a decisão do TSE, considerados irregulares os 

termos aditivos de 08/06/2010 e de 12/08/2010, decisão unilateral da execução do contrato. 

Solicito o envio dos ofícios à PGE e ao MP, com cópia deste parecer para adoção das medidas 

cabíveis, com posterior arquivamento dos autos.  

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 18. Processo nº 5.216, de 2019, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

Julgou irregulares os termos de ratificação e o termo de ajuste final celebrado entre o 

Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAE) e a empresa DP Barros Arquitetura e 
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Construções Ltda. O deputado Marcio da Farmácia concorda com a decisão do TSE e solicita 

o envio dos ofícios (Inaudível.) à PGE e ao MP, com cópia deste parecer com vista aos efeitos 

e atos praticados com irregularidades, com o posterior do arquivamento dos autos.  

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 19. Processo nº 9.016, de 2019, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

Julgou irregulares o convênio nos termos aditivos e os termos ratificados, bem como ilegais os 

respectivos atos determinados das despesas decorrentes e celebrados entre a Secretaria de 

Estado da Saúde e a Associação Beneficente de Jesus, José e Maria. Deputado Marcio da 

Farmácia, que concorda com a decisão do TSE, e uma vez que o contrato se encontra exaurido, 

solicito o envio dos ofícios com cópias deste parecer à Secretaria Estadual Saúde, requerendo-

lhe informações acerca das medidas adotadas pelo Órgão quanto ao planejamento e à 

responsabilidade da gestão dos repasses efetuados à PGE e ao MP, para adoção de medidas 

cabíveis posterior ao arquivamento dos autos.  

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 

o Item 19. O outro é só para ciência, porque os deputados já têm ciência do que se trata. E neste 

momento, havemos mais nada a tratar nesta comissão. 

 

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 - Sr. Presidente, primeiro quero parabenizar a 

Comissão de Finanças e Orçamento pelas 26 audiências públicas em seu nome, que 

acompanhou todas e foi responsável aí pelo grande êxito dessas audiências públicas, eu diria 

que foi um dos melhores anos ou melhor ano, acho que ajudou muito a questão híbrida, 

presencial e on-line, e também, muito aquém daquilo que a gente gostaria que fosse, a 

divulgação nos meios de comunicação locais, eu acho que a gente precisa melhorar isso, mas 

já melhorou um pouco.  

Aqui em São Paulo, por exemplo, eu vi nos meios de comunicação de grande alcance a 

divulgação. Então, parabenizar toda a comissão, de forma muito especial Vossa Excelência. E 
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a única coisa que eu gostaria de pedir, se V. Exa. já tem disponível, são os relatórios, as 

sugestões colhidas nessas 26 audiências, que as disponibilizasse para todos os membros da 

comissão, para que a gente possa lembrar do que foi proposto, e além da comissão, obviamente, 

cada deputado gosta de apresentar as suas demandas e as suas emendas ao relator.  

Então, fazer esse pedido, se for possível, não sei se já tem esse relatório, se não tiver, 

assim que estiver pronto, fornecer para todos os membros da comissão. Tá bom? E parabéns a 

todos.  

 

O SR. PRESIDENTE - GILMACI SANTOS - REPUBLICANOS - Deputado Enio, 

obrigado. 

 

O SR. ADALBERTO FREITAS - PSL - Pela ordem, pela ordem, presidente Gilmaci.  

 

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

deputado Adalberto Freitas.  

 

O SR. ADALBERTO FREITAS - PSL - Presidente Gilmaci, eu queria parabenizar o 

senhor pela grande produção dos trabalhos durante toda essa situação que teve aí, o senhor 

viajou bastante pelo estado, o senhor deputado Enio Tatto. Então, parabenizo vocês por terem 

conseguido atingir os objetivos. Só queria manter o diálogo com o deputado Enio Tatto, que é 

meu amigo, meu vizinho, que eu até tive que sair desta sessão porque eu não gosto de armação.  

O deputado Enio Tatto, toda vez que tem essas reuniões que a gente faz, essas comissões, 

ele chama todo o pessoal, tem inclusive gente que trabalha no gabinete dele, até a chefe de 

gabinete do irmão dele que é vereador, ainda foi falar inverdade lá, quer dizer, o governo, 

deputado Enio Tatto, ele atua... A chefe de gabinete do seu irmão, que é o vereador Arselino, 

ela é moradora do bairro, como eu sou morador do bairro, e ela falou mentira lá na reunião. 

Falou que não vai sair a estação que nós estamos lá em obras, nós aqui a Assembleia 

Legislativa, votamos as reformas, e conseguimos mandar valores para fazer as obras lá, e a 

estação Varginha vai sair agora em julho, e ela entrou lá na sessão e falou que não vai sair, quer 

dizer, é mentira.  

E outros funcionários do seu gabinete foram lá também falar. É tudo contra o governo. 

O senhor aproveita essas reuniões para poder falar inverdades. Então, eu acho que deveria ser 

uma coisa natural, o pessoal vai fazer audiência pública, deixa o povo combinar, mas não 
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armaçãozinha de colocar gente lá para falar inverdade. Eu tive que sair da sessão para não me 

indispor com o deputado, amigo meu, já trabalhei para ele no passado, eu era do Partido dos 

Trabalhadores, trabalhei na campanha dele para ser deputado, mas armação não cabe mais, 

deputado Enio Tatto, eu acho que tem que deixar as coisas agir naturalmente.  

Olha, faz o trabalho... Olha, vai ter audiência pública, deixa o público participar. Agora 

ligar para a gente, correligionário, tudo fala no seu nome, tudo fala do PT, tudo fala do seu 

nome, e fala inverdade. Então, eu não me senti à vontade de participar, não pude viajar para 

poder ajudar vocês, mas eu tenho isso aí, só (Inaudível.) ... o senhor sabe que eu tenho o maior 

respeito pelo senhor, mas esse tipo de coisa não cabe mais no momento que a gente vive, de 

estar ligando para assessor, para parente que trabalha lá na câmara, para poder vir aqui e falar... 

Tudo bem, fala, mas fala a verdade, entendeu? O senhor sabe o que eu estou falando, o senhor 

sabe que eu tenho razão, tá bom? Queria deixar isso aí. Muito obrigado, deputado Gilmaci. 

Parabéns pelos trabalhos. 

 

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

deputado Adalberto Freitas. Bom. Me permita falar um pouquinho sobre esse tema para 

encerrar nossa sessão. Eu, particularmente, fiquei muito, eu como disse no encerramento, Enio, 

eu não estou satisfeito, eu fiquei muito entusiasmado com tudo que nós ouvimos. Satisfeito nós 

vamos ficar quando realmente nós conseguirmos emplacar muitas demandas que nós ouvimos. 

E, deputado Adalberto Freitas, eu não estou aqui defendendo o deputado Enio nem ele 

me deu a procuração, eu acho que não precisa, mas eu acredito que a audiência aqui em São 

Paulo foi uma audiência muito boa, eu acho que em toda audiência que nós tivemos, nós 

tivemos esse tipo de situação, de os deputados que organizam a audiência trazerem as pessoas 

para falarem, isso faz parte também do jogo democrático das audiências públicas.  

E eu, particularmente, queria parabenizar aqui o deputado Enio Tatto, que foi em todas 

as audiências, em todas ele foi junto com a gente e convidou as pessoas para fazerem parte. 

Agora, não dá para a gente dizer aqui o que as pessoas vão falar, deputado, não estou 

defendendo o Enio nem criticando Vossa Excelência.  

Só dizer o seguinte, que faz parte do jogo, se o senhor tivesse participado em outras 

audiências, o senhor iria a ver que isso aconteceu praticamente em todas as audiências públicas, 

onde os deputados têm a sua atuação, e eles levaram os seus correligionários, como Vossa 

Excelência disse, para falar, faz parte do jogo.  
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Então, parabéns. Só para dar esse testemunho aqui. Volto a dizer, não estou defendendo 

o Enio nem criticando Vossa Excelência. Só para dar o testemunho realmente de como acontece 

por aí. Acho que no mais é isso. Muito obrigado a todos. Está encerrada a nossa reunião.  

 

* * * 

 

- Encerra-se a reunião. 

 

* * * 


