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* * * 

 

- Abre a reunião o Sr. Ricardo Madalena. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Havendo número 

regimental, declaro aberta a reunião especial de eleição de presidente e vice-presidente 

da Comissão de Transportes e Comunicações para o segundo biênio da 19ª Legislatura. 

Vamos confirmar verbalmente a presença dos Srs. Deputados. Rodrigo Gambale. 

(Pausa.) Abra o microfone, Rodrigo Gambale. Rodrigo Gambale está presente? Presente 

o Rodrigo Gambale. Enio Tatto.  

 

O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Presente. 

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Presente o deputado 

Enio Tatto. Deputado Maurici. 

 

O SR. MAURICI - PT - Presente. 

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Presente o deputado 

Maurici e presente o Rodrigo Gambale. Deputada Carla Morando.  

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Pela ordem, presidente. Presente. 

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Presente a deputada 

Carla Morando. Deputado Cezar. 

 

O SR. CEZAR - PSDB - Presente. 
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O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Presente o deputado 

Cezar. Deputado Milton Leite Filho. 

 

O SR. MILTON LEITE FILHO - DEM - Presente. 

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Presente o deputado 

Milton Leite. Deputado Rafa Zimbaldi. 

 

O SR. RAFA ZIMBALDI - PL - Pela ordem, presidente. Estou presente. 

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Presente o deputado 

Rafa Zimbaldi. Este que vos fala, deputado Ricardo Madalena, presente. Deputado Xerife 

do Consumidor, Jorge Wilson. 

 

O SR. JORGE WILSON XERIFE DO CONSUMIDOR - REPUBLICANOS - 

Presente, Sr. Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Presente o deputado 

Jorge Wilson Xerife do Consumidor. Deputado Roberto Morais.  

 

O SR. ROBERTO MORAIS - CIDADANIA - Pela ordem, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Pela ordem, Roberto 

Morais. 

 

O SR. ROBERTO MORAIS - CIDADANIA - Presente, presidente, agradecendo 

ao presidente Carlão Pignatari. Desde 2005 fazemos parte desta Comissão de Transportes 

da Alesp.  

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Ok. Presente o deputado 

Roberto Morais. Deputado Alexandre Pereira.  

 

O SR. ALEXANDRE PEREIRA - SD - Presente, Sr. Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Presente o deputado 

Alexandre Pereira. Mais alguém que eu não chamei que queira se manifestar? (Pausa.) 

Consulto os Srs. Membros se há indicação de nomes para o cargo de presidente desta 

comissão. 

 

O SR. ROBERTO MORAIS - CIDADANIA - Pela ordem, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Pela ordem, deputado 

Roberto Morais. 

 

O SR. ROBERTO MORAIS - CIDADANIA - Presidente, queria fazer uma 

indicação com muito carinho, de uma pessoa de quem eu já conhecia o seu pai, o conheci 

agora nesta legislatura, que fez parte, juntamente com o Cezar e outros deputados, da 

nossa CPI da represa de Americana no pior momento da minha vida, quando eu estava 

doente, e foi nosso relator. Queria indicar o deputado Rafael Zimbaldi para que presida, 

nesses dois anos, a Comissão de Transportes e Comunicações da Alesp.  

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Ok. Acatando vossa 

indicação, passo agora a perguntar se há mais alguma indicação dos Srs. Membros da 

comissão efetiva. (Pausa.) Coloco em votação o nome do deputado Rafa Zimbaldi. Os 

Srs. Deputados que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

Aprovado.  

Declaro eleito presidente da Comissão de Transportes e Comunicações o deputado 

Rafa Zimbaldi, a quem, dentro de dois minutos, convidarei para assumir os trabalhos. 

Primeiramente, gostaria de agradecer a todos pela compreensão, pelo carinho e pela 

atenção de vocês nesses últimos dois anos em que fiquei à frente desta importante 

comissão da Assembleia Legislativa de São Paulo.  

Quero agradecer e honrar a vaga que o deputado Campos Machado nos cedeu, esse 

grande amigo, grande líder e grande parceiro Campos Machado, para que a gente 

continuasse como membro efetivo. O PL passa a ter duas cadeiras, novamente, nesta 

importante comissão. Eu quero aqui... 

 

O SR. JORGE WILSON XERIFE DO CONSUMIDOR - REPUBLICANOS - 

Pela ordem, Sr. Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Pela ordem, deputado 

Xerife do Consumidor, Jorge Wilson. 

 

O SR. JORGE WILSON XERIFE DO CONSUMIDOR - REPUBLICANOS - 

Sr. Presidente, cumprimento todos os membros desta comissão, nobres pares. Quero 

parabenizar V. Exa. pela brilhante condução, até este presente momento, presidindo esta 

tão importante Comissão de Transportes e Comunicação, e dizer que tem o meu respeito, 

tem o meu carinho e a Assembleia Legislativa ganha muito com Vossa Excelência. Meus 

parabéns. Quero parabenizar aqui o novo presidente eleito, deputado Rafa Zimbaldi, e 

dizer que esta comissão promete muito, é uma comissão importantíssima, e acreditar que 

o deputado Rafa Zimbaldi siga aí o caminho pelo qual V. Exa., deputado Ricardo 

Madalena, conduziu esta comissão. Muito obrigado. 

 

O SR. ROBERTO MORAIS - CIDADANIA - Pela ordem, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Eu que agradeço as 

palavras do senhor Xerife do Consumidor, esse deputado atuante que faz um grande 

trabalho em Guarulhos e toda a região. Com a palavra, o deputado Roberto Morais. 

 

O SR. ROBERTO MORAIS - CIDADANIA - Na mesma fala do Xerife, eu quero 

cumprimentá-lo. Há dois anos, você, como uma grande maioria dos 94 deputados, me 

ajudou muito em um momento difícil da minha vida, um momento de 30 dias na UTI, 30 

dias no hospital, a sua solidariedade vindo a Piracicaba várias vezes, falando com a minha 

esposa. E você também passou por um momento difícil. Mas foi o nosso grande 

comandante da comissão.  

Eu só tenho que agradecer a todos os presidentes com quem eu convivi desde 1995 

na Comissão de Transportes da Assembleia Legislativa. Então, parabéns, Ricardo. Você, 

realmente, é uma pessoa séria, digna e uma pessoa transparente. São políticos assim que 

nós gostamos, como são os políticos e as políticas que compõem e esta comissão. Eu 

tenho certeza de que o Rafa Zimbaldi vai fazer esse mesmo papel de seriedade e 

transparência e de muita ética à frente da nossa comissão. Parabéns, Madalena, grande 

irmão. 
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O SR. MILTON LEITE FILHO - DEM - Pela ordem, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Obrigado, Roberto, 

pelas palavras. É recíproco, você sabe disso. Com a palavra, o deputado Milton Leite 

Junior.  

 

O SR. MILTON LEITE FILHO - DEM - Presidente, queria parabenizar V. Exa. 

pelo excelente trabalho que desempenhou nesses dois anos à frente da Comissão de 

Transporte, comissão que acompanhei bem e sei da sua seriedade, da sua transparência, 

da sua corrretidão. Isso daí é caráter da sua pessoa. Rafa, parabéns pela sua eleição. 

Desejo muito sucesso à frente dos trabalhos nesses próximos dois anos. É a minha 

primeira vez nesta comissão, uma comissão para mim nova, mas eu já conheço bastante 

o assunto, eu acompanhei bastante a comissão ao longo do mandato. Sucesso, parabéns. 

Obrigado, presidente. 

 

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

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Pela ordem, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Eu que agradeço as 

palavras do nosso amigo Milton Leite Filho, um grande parceiro, um grande amigo que 

eu obtive aqui nesta Casa. A política, eu costumo dizer que ela passa, os cargos passam, 

mas as grandes amizades permanecem, e é isso que eu posso levar desta gestão que nós 

estamos fazer hoje aqui na Alesp. Com a palavra, por ordem de pedido, deputado Enio 

Tatto. 

 

O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Primeiro, quero cumprimentar todos os 

colegas. Fiquei dois anos fora das comissões ocupando o cargo de primeiro secretário, 

mas quero te parabenizar, deputado Madalena, e agradecer por todas as vezes que precisei, 

que eu liguei, você me retornou, me encaminhou, os pleitos que a gente tinha na Comissão 

de Transporte e Comunicação.  

Quero cumprimentar todos os colegas, uns que eu já tenho mais convivência, com 

quem participei em outras comissões, outros que estão chegando nesta nova Legislatura. 

É uma satisfação enorme participar com vocês nesta comissão tão importante. De forma 
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muito especial é a alegria de estar participando pela primeira vez de uma comissão aqui 

do meu colega de partido, de bancada, o deputado Maurici, é uma satisfação enorme.  

E também quero cumprimentar todos os novos membros aqui, é uma comissão 

grande, é uma das maiores comissões aqui da Assembleia Legislativa, e, de forma 

bastante especial, a Carla Morando, que eu estou percebendo aqui que é a única mulher 

desta grande comissão. Grande beijo para você, Carla, (Inaudível.) convivência aqui com 

o Orlando, muito bem aqui nesta Casa, e desejar sorte, felicidade, êxito para o nosso novo 

presidente, o Rafa, que eu tenho certeza que fará uma bela de uma gestão. 

Um abraço a todos vocês. 

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Obrigado, deputado 

Enio Tatto. 

Mais alguém para uma manifestação para a gente dar sequência? 

 

 A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Pela ordem, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Pela ordem, deputada 

Carla Morando. Está bonita, hein? Está lindona. Não está fraca não, hein? 

 

 A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Obrigadão. Eu gostaria também de me 

manifestar aqui, dizer que Ricardo, você foi brilhante na condução do seu trabalho durante 

esse período que eu participei da Comissão, e dar as boas-vindas aí ao nosso novo 

presidente, Rafa Zimbaldi. Agradecer também ao Enio e a todos os nossos colegas daí da 

Comissão, que estaremos juntos. Conte comigo sempre. 

Obrigada. 

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Beleza, Carla. 

 

O SR. CEZAR - PSDB - Questão de ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Questão de ordem, 

deputado Cezar. 
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O SR. CEZAR - PSDB - Deixe-me enaltecê-la um pouquinho, todo mundo está. 

Esta é a maior comissão que tem aí, 13 que o senhor comandou aí. Eu acho que o Rafa 

Zimbaldi vai ter um trabalho difícil de substituí-lo, porque ouvi o Enio falar que você 

atende, responde, retorna e é isso que a gente quer. Essa atenção, esse carinho que você 

deu para todos nós aí, viu, Madalena? 

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Obrigado. 

 

O SR. CEZAR - PSDB - E enaltecer a posição do Campos Machado que cedeu o 

lugar. O Campos Machado mostrou aí uma grandeza que ele tem, não precisa que eu fale, 

mas ele foi de uma gentileza com você que me deixou muito satisfeito, de manter você 

nesta comissão, que você é um membro muito expressivo nesta comissão e não poderia 

ficar fora. 

Então, eu agradeço ao Campos Machado essa situação que ele deixou para nós. Um 

abraço, e a você, Rafa, boa sorte, Deus o ilumine e você também seja grande aí. 

 

O SR. RODRIGO GAMBALE - PSL - Pela ordem, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Obrigado, Cezar. Com 

certeza a gente vai saber honrar esta oportunidade ímpar que o Campos Machado nos 

propiciou para continuar nesta importante comissão da Casa. 

Obrigado pelas palavras. 

Com a palavra o deputado Rodrigo Gambale. 

 

O SR. RODRIGO GAMBALE - PSL - Boa tarde, presidente, boa tarde a todos os 

parlamentares que fazem parte desta Comissão. Mais uma vez elogiá-lo aqui 

publicamente, Madalena. Você, creio eu, ser o maior entendedor da área do Transporte 

dos deputados da Assembleia Legislativa por todos os anos que passou à frente do Dnit, 

por tudo o que teve de participação e colaboração para o desenvolvimento do estado de 

São Paulo. Foi uma honra estar ao seu lado, participar de uma comissão onde V. Exa. 

presidiu tão bem. Eu tenho certeza que no meu mandato V. Exa. foi o melhor presidente 

desta comissão. E agora o Rafa dando continuidade, são duas das pessoas que eu mais 

gosto como amigo, como parlamentar com caráter de políticos que fazem bem para o 

povo. 
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Parabéns, Rafa Zimbaldi, por assumir agora esta Presidência, uma pessoa que eu 

gosto muito também, e eu tenho certeza que fará uma grande Presidência na comissão 

adiante, uma comissão tão importante, uma das mais importantes do estado de São Paulo. 

Boa sorte ao novo presidente, e parabéns ao Madalena. 

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Obrigado, obrigado por 

tudo aí, um grande parceiro, uma pessoa que a gente tem um carinho muito grande é o 

Rodrigo Gambale. 

Dando continuidade aqui, pessoal, quero agora passar aos trabalhos para o deputado 

Rafa Zimbaldi. E antes desejar para ele todo o sucesso, e tenho certeza que fará um grande 

trabalho como presidente desta importante comissão. 

Com a palavra e com a nova gestão aí o presidente eleito, o deputado Rafa Zimbaldi. 

Um grande abraço a todos aí. Continuo aqui, viu? 

 

* * * 

 

- Assume a Presidência o Sr. Rafa Zimbaldi. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - RAFA ZIMBALDI - PL - Meu presidente, Ricardo 

Madalena, todos os deputados, primeiramente quero agradecer a Deus por essa 

oportunidade. Quero agradecer a cada um de vocês, o Roberto, por ter indicado o nosso 

nome, mas agradecer, Madalena, pelo seu empenho, pelo seu trabalho que você fez ao 

longo desses dois anos à frente da Comissão de Transportes, espero corresponder e fazer 

pelo menos chegando perto ao trabalho que você fez nesta frente desta comissão.  

Eu quero poder contar com a tua ajuda, com a ajuda de todos os outros deputados, 

para que a gente consiga, da melhor forma possível, conduzir a Comissão de Transportes 

e Comunicação da Assembleia Legislativa da melhor forma possível. O objetivo é um só, 

é atender a população, levar um transporte público de qualidade, cumprir o nosso papel 

de fiscalizador do Poder Executivo.  

Então, quero aqui pedir a ajuda de cada um de vocês que têm uma grande 

experiência. Eu estou no meu primeiro mandato de deputado, tive oportunidade de estar 

à frente da Comissão de Assuntos Metropolitanos por um ano, por conta da minha 
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mudança de partido eu estou há um ano fora das outras comissões e estou retornando 

agora.  

Então, Madalena, quero te agradecer o carinho, agradecer ao deputado Campos 

Machado por dar essa oportunidade para que você continue dentro da comissão, podendo 

nos ajudar, nos conduzir da melhor forma possível, porque nós temos aqui deputados de 

grande experiência, de um grande número de mandatos e, para mim, que estou iniciando 

agora no nosso primeiro mandato, quero poder contar com a experiência, com o 

conhecimento de todos os vocês.  

Então, agradecendo o carinho e tempo de cada um de vocês. Dando sequência aqui 

na condução dos trabalhos, nós temos apenas oito minutos porque às 15 horas nós temos 

a sessão. Então, dando sequência, eu consulto os senhores membros se há indicações de 

nomes para o cargo de vice-presidente da comissão. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - RAFA ZIMBALDI - PL - Pela ordem, deputado Ricardo 

Madalena. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Eu quero indicar o deputado Milton Leite 

Filho para vice-presidente desta importante comissão. 

 

O SR. PRESIDENTE - RAFA ZIMBALDI - PL - Consulto se existe alguma outra 

indicação. (Pausa.) Não existindo mais nenhuma indicação, eu coloco em votação o nome 

do deputado Milton Leite Filho. Os Srs. Deputados que estiverem de acordo permaneçam 

como se encontram. (Pausa.) Está aprovado, então, o nosso vice-presidente da Comissão 

de Transportes e Comunicação, o deputado Milton Leite. 

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - RAFA ZIMBALDI - PL - Pela ordem, deputado Enio 

Tatto. 

 

O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Parabéns, Milton. Essa família Leite não é 

mole não. Tal pai, tal filho, tal irmão, está todo mundo. Parabéns. Milton tem uma grande 
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experiência como parlamentar, mas também na área de transporte; tenho certeza que junto 

com você, Rafa, vocês vão fazer um belo de um trabalho, junto com toda esta equipe, 

uma comissão grande, realmente. E o que puder ajudar a gente está aí prestes para ajudar. 

Parabéns para os dois eleitos e vamos fazer um excelente trabalho no estado de São Paulo.  

 

O SR. PRESIDENTE - RAFA ZIMBALDI - PL - Pela ordem, deputado Roberto 

Morais. 

 

O SR. ROBERTO MORAIS - CIDADANIA - Mais uma vez para saudar, Sr. 

Presidente. Tenho certeza, com os outros 12 componentes, que vai fazer um grande 

trabalho. Parabéns, Miltinho, já estamos há algum tempo aqui na Assembleia pela sua 

eleição. Eu iria propor, não sei se esse é um tema de discussão hoje, apenas eleição, que 

nós mantivéssemos às terças-feiras a reunião da comissão às 14 horas.  

Eu sei que terça-feira às 14:30, embora acho que o presidente vá mudar, 

normalmente abre o Colégio de Líderes, mas, como ele está fazendo online às segundas-

feiras, se nós pudéssemos manter o horário de terça-feira, 14 horas, como sugestão. Claro 

que a maioria é quem decide, seria muito importante porque é um dia em que os 

deputados, online ou presencial, estão na Assembleia, embora o trabalho tenha rendido 

muito mais agora online.  

Eu imagino que a gente infelizmente vai continuar fazendo trabalho online, então 

apenas essa sugestão, já que há muitos anos já é um horário tradicional da reunião da 

Comissão de Transportes, como as outras comissões também estão se reunindo, antes que 

todos eles escolham os horários. Eu faço parte de outras comissões também. Que a gente 

pudesse, a nível de sugestão, o deputado Enio, que já foi da comissão; o Ricardo 

Madalena; outros deputados; a Carla Morando; se nós pudéssemos manter o horário de 

terça às 14 horas. 

Obrigado, presidente, parabéns. 

 

O SR. JORGE WILSON XERIFE DO CONSUMIDOR - REPUBLICANOS -

Pela ordem, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - RAFA ZIMBALDI - PL - Pela ordem, deputado Jorge 

Wilson. 

 



Divisão de Registro de Pronunciamentos 

O SR. JORGE WILSON XERIFE DO CONSUMIDOR - REPUBLICANOS - 

Parabenizar a V. Exa. pela eleição, deputado Rafa Zimbaldi. Parabenizar também o 

Miltinho, nosso deputado e líder, deputado Milton Leite, assim como diz o Enio. Eu só 

não sei se o deputado Milton tem experiência de Transporte, mas eu acho que ele vai bem. 

Né, deputado? Com certeza.  

Deputado Milton, parabéns aí. Parabéns a toda a comissão. Esperamos que o 

presidente Rafa e o vice-presidente Milton Leite possam desenvolver um trabalho, 

colocando essa comissão num lugar sempre de merecimento, colocando um transporte 

público de qualidade, fazendo com que o Transporte do estado de São Paulo seja eficiente 

para o cidadão que paga os seus impostos e que tem direito à contraprestação de serviços 

públicos de qualidade. 

 

O SR. PRESIDENTE - RAFA ZIMBALDI - PL - Obrigado, deputado Jorge 

Wilson. Nesse sentido, quero parabenizar o deputado Milton Leite. E já, solicitando, pela 

experiência na área, e todos os outros deputados, pedindo ajuda. E acatando a solicitação 

do deputado Roberto Morais, eu concordo, e coloco em votação essa definição do horário. 

Pela ordem, Milton. 

 

O SR. MILTON LEITE FILHO - DEM - Quero, agradecer, primeiro, a todos os 

deputados. Deputada Carla; deputado Enio, que está voltando agora para as comissões, 

assim como eu. Estivemos fazendo parte da Mesa da Alesp. Enio foi o 1o Secretário. Foi 

um privilégio trabalhar com você, Enio. Excelente 1o Secretário. Parabéns pelo trabalho. 

Vamos dar duro agora nessa comissão. Obrigado a todos. 

Em questão do horário, Roberto, que você tinha perguntado. O Colégio de Líderes 

mudou. Vai ficar sendo, agora, às segundas-feiras, às 11 horas. Então não tem problema 

quanto ao Colégio de Líderes. No mais, muito obrigado. Vamos trabalhar juntos. 

Parabéns, Rafa. Vamos que vamos. Obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - RAFA ZIMBALDI - PL - Obrigado, deputado Milton 

Leite. Pode ser, então? Podemos definir? 

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - RAFA ZIMBALDI - PL - Pela ordem, deputado Enio. 
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O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Sr. Presidente, acho que não tem problema. 

Mas eu só queria fazer uma observação. Por exemplo, eu não sei se todos os deputados 

têm a mesma dúvida. Participo também da Comissão de Finanças e Orçamento. 

Tradicionalmente - não sei quem estava participando - também se reúnem na terça, às 14 

ou 14 e 30.  

São algumas comissões que talvez seria bom conversar com os outros presidentes, 

para que não houvesse coincidência de horário e de dia. Então, não tem problema de 

aprovar a primeira, que a gente está constituindo. Mas talvez, depois, se pudesse rever. 

 

O SR. PRESIDENTE - RAFA ZIMBALDI - PL - A única comissão que já 

definiu dia e horário é a Comissão de Meio Ambiente, que é nas terças-feiras, às 15 horas. 

Às 13 horas, perdão.  Às 13 horas. A  Finanças e Orçamento ainda não definiu.  

 

O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Tudo bem. Eu vou... 

 

O SR. MILTON LEITE FILHO - DEM - Presidente, só uma dúvida. Desculpa, 

Enio, te interomper. Mas não ficaria muito próximo caso o presidente convoque sessão 

ordinária ou extraordinária às 15 horas, que geralmente ele está convocando? 

 

O SR. PRESIDENTE - RAFA ZIMBALDI - PL - Milton, eu não sei. 

Normalmente a gente faz por conta da questão da liberação dos plenários. Agora, por ser 

virtual, eu não sei. Não sei como é que ficaria. Mas a gente pode fazer… (Vozes 

sobrepostas.) 

 

O SR. MILTON LEITE FILHO - DEM - Mas eu digo no sentido de não ter a 

Comissão de Transportes ao mesmo tempo que teríamos uma sessão plenária. 

 

O SR. PRESIDENTE - RAFA ZIMBALDI - PL - Ah, não. Mas aí, tanto é que 

agora, às 14 e 59, nós vamos ter que encerrar para começar a sessão plenária. Então nós 

podemos deixar definido terça-feira às 14. E aí, se nós tivermos problema no decorrer, 

mudamos o horário ou dia, até mesmo, se for o caso. Pode ser assim? 

 

O SR. MILTON LEITE FILHO - DEM - Perfeito. 
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O SR. ROBERTO MORAIS - CIDADANIA - Ok. 

 

O SR. PRESIDENTE - RAFA ZIMBALDI - PL - Então está bom. Tendo a 

concordância de todos os deputados, nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente 

reunião. Agradeço o carinho e o apoio de todos. Grande abraço. 

 

* * * 

 

- Encerra-se a reunião. 

 

* * * 


