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incansável contra a Ford. Então, fiquem tranquilos vocês, os
trabalhadores, as trabalhadoras, porque o pessoal tem notícias
de outras movimentações, mas nós devemos ficar ali até duas
horas, duas e 15 no máximo, aí encerra nossa tarefa, porque
o pessoal entende a importância da posse dos deputados, e o
pessoal sabe que nós lutamos para ter uma boa eleição. Então,
nós não vamos atrapalhar a posse dos deputados. Então, o
nosso pessoal da Ford, os trabalhadores e trabalhadoras, deve
chegar por volta das 12 horas e 30 minutos, viu, Gileno? Se
você estiver por aí e quiser... Vão ficar ali até umas duas horas,
duas e dez, duas e quinze. Nós encerramos e depois vamos
cuidar da nossa posse.
Então, aproveito para agradecer, nesses dias todos, o apoio,
a repercussão que tem dado. Uma assessora minha, no Carnaval, foi a Pernambuco. Ela disse que em Pernambuco estão
acompanhando o debate da Ford. Na Bahia, o pessoal está
acompanhando o debate da Ford. Então, há várias coisas
acontecendo. É uma luta importante e conto com a presença
de vocês amanhã, Leci, Enio Tatto, José Américo, todos os deputados que puderem estar presentes. Presidente Cauê Macris, se
puder estar lá, será bem recebido. Quero agradecer, mais uma
vez, o seu empenho.
Quero agradecer ao coronel Gomes e ao comandante
Pontes, que nos receberam e nos ajudaram a tratar para que
não tenha problema nenhum, nem com a polícia, nem com o
quartel do Exército, que está ali em frente. Será uma manifestação tranquila.
Então, vou deixar para bater na Ford, mais um pouco, a
partir da semana que vem, para que encaminhemos a votação
da PEC. Mas vou dizer que quero trazer a Ford a esta Casa para
ela prestar contas a este Parlamento, nem que tenhamos que
montar uma CPI da Ford. São mais de 15 bilhões. Talvez uma
empresa estatal não tenha recebido tantos benefícios como a
Ford recebeu. Mas esse debate nós vamos deixar...
Hoje é um dia de despedida, um dia terrível, esse 14 de
março, não é? Tem gente que vai embora entre os deputados,
tem gente que vai embora das assessorias. Então, quero deixar
para a próxima legislatura.
Muito obrigado aos Srs. Deputados e Sras. Deputadas.
O SR. PRESIDENTE - CAUÊ MACRIS - PSDB - Agradeço ao
deputado Barba. Não havendo mais oradores inscritos, está
encerrada a discussão.
Em votação o 2º turno da PEC nº 01, de 2019. Os Srs.
Deputados e as Sras. Deputadas que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. (Pausa.) Aprovada em 2º turno.
Sras. Deputadas, Srs. Deputados, antes de dar por encerrados os nossos trabalhos, quero fazer um agradecimento
especial a cada um dos funcionários da Assembleia Legislativa
do Estado de São Paulo.
Esta é a última sessão que presido nesta 18ª Legislatura.
Amanhã, presido a Sessão de Instalação da nova Legislatura,
pelo fato de ter sido reeleito, mas quero aqui, de coração,
agradecer a todos os funcionários da Assembleia Legislativa,
agradecer a compreensão, pedir desculpas, muitas vezes, por
algum excesso, por alguma posição que foi tomada por mim
como presidente da Assembleia Legislativa durante o transcorrer dos dois anos.
Podem ter certeza de que cada uma das ações que tomamos ao longo da Legislatura foi sempre na luta de conseguir
melhorar o dia a dia das nossas atuações, da Casa, a prestação de serviços dos Srs. Deputados e Sras. Deputadas. Quero
agradecer a cada um dos nossos funcionários da Assembleia
Legislativa.
Quero agradecer aqui, de coração, a Mesa Diretora que me
acompanhou ao longo dessa jornada, durante esses dois anos:
ao deputado Luiz Fernando Teixeira e ao deputado Estevam
Galvão. Os dois deputados auxiliaram em tudo; todas as nossas
decisões, ao longo desses últimos dois anos, foram unânimes.
Muitas vezes, discordamos de posições, mas sempre buscamos
a construção de um consenso nas ações administrativas. Boas
ações.
Assumimos a Assembleia Legislativa com o intuito de cortar custos, de cortar custeio, de melhorar os contratos. Foi isso
que fizemos. Foram 20%, em média, de economia contratual
em todos os contratos da Assembleia Legislativa.
Hoje, tivemos a oportunidade, a Mesa Diretora, de estar
reunidos com o governador João Doria, quando assinamos o
documento autorizando o pagamento aos cofres públicos do
estado de São Paulo de 106 milhões de reais, a maior devolução
da história, de recursos economizados ao longo de nossa gestão. Uma média de nove por cento de economia do Orçamento,
graças a essa renegociação de contratos que fizemos em todas
as áreas.
Então, orgulho-me muito dessa luta que fizemos ao longo
do tempo. É claro que muito precisa ser feito, como investimentos na área de tecnologia, investimentos na área de internet,
investimentos em tantas outras áreas importantes. Avançamos
muito. Temos certeza de que a próxima Mesa Diretora terá
grandes responsabilidades também de continuar avançando.
Então, quero aqui, para encerrar, agradecer aos Srs. Deputados
que tiveram a compreensão ao longo desses anos de buscar o
bom debate votando projetos de interesse da sociedade, votando os projetos de interesse da população paulista.
Agradecer à assessoria militar, agradecer à assessoria da
Polícia Civil, agradecer todas as áreas que nos acompanharam
ao longo desses anos, ao Rodrigo Del Nero, em nome da Secretaria Geral Parlamentar, ao Joel Oliveira, em nome da Secretaria
Geral de Administração da Assembleia Legislativa, agradeço de
coração.
Acho que essa é a última fala desta 18ª Legislatura. Todos
os parlamentares, aqueles que não tiveram a oportunidade de
se reeleger, saberem que têm grandes amigos aqui que podem
ajudar nas lutas regionais, nas lutas de cada uma das suas
demandas políticas e demandas da população de cada uma das
regiões e dizer que nós sempre estaremos prontos para poder
melhorar a vida de cada um dos nossos cidadãos paulistas.
Esgotado o objeto da presente sessão, antes de dar por
levantada a sessão, esta Presidência declara encerrados os trabalhos da 4ª Sessão Legislativa da 18ª Legislatura.
Convida a todos, por fim, para a Sessão Preparatória Inaugural de Instalação da 1ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura,
a realizar-se amanhã, às 15 horas.
Está encerrada a sessão e a Legislatura. Boa noite a todos.
***
- Encerra-se a sessão às 20 horas e 10 minutos.
***

15 DE MARÇO DE 2019
SESSÃO PREPARATÓRIA INAUGURAL DE
INSTALAÇÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
DA 19ª LEGISLATURA
Presidência: CAUÊ MACRIS, ANALICE FERNANDES, GILMACI SANTOS, RICARDO MADALENA, CORONEL TELHADA e
BARROS MUNHOZ
Secretaria: LUIZ FERNANDO T. FERREIRA, ESTEVAM GALVÃO, ENIO TATTO, MILTON LEITE FILHO e BRUNO GANEM
RESUMO
1 - PRESIDENTE CAUÊ MACRIS
Abre a sessão. Informa que a presente sessão tem a finalidade de dar posse aos deputados eleitos em 05/10/2018 e
eleger a Mesa Efetiva e a Mesa Substituta para o primeiro
biênio da 19ª Legislatura. Solicita que todos, em pé, façam um
minuto de silêncio em homenagem às vítimas do massacre na
Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano, em 13/03/2019. Informa
que recebeu os respectivos diplomas da Justiça Eleitoral e as
declarações de bens dos deputados eleitos. Lê o compromisso
de posse. Toma o compromisso dos 94 parlamentares eleitos
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e os declara empossados. Declara instalados os trabalhos da
1ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura. Recebe das mãos do
governador do estado de São Paulo, João Doria, a Mensagem
do Governador, relativa à situação do Estado.
2 - LUIZ FERNANDO T. FERREIRA
Lê a síntese da Mensagem do Governador sobre a situação
do Estado.
3 - PRESIDENTE CAUÊ MACRIS
Nomeia as autoridades presentes. Suspende a sessão,
por conveniência da ordem, por cinco minutos, às 15h52min,
reabrindo-a às 16h05min. Convida para compor a Mesa os
deputados Luiz Fernando T. Ferreira e Estevam Galvão, 1º e 2º
secretários, e os deputados Douglas Garcia, do PSL, e Márcia
Lia, do PT, representantes das maiores bancadas da Casa. Explica as normas regimentais que norteiam a eleição dos membros
da Mesa. Dá início ao processo de eleição da Mesa Diretora,
começando pelo cargo de presidente.
4 - CARLOS GIANNAZI
Indica para o cargo de presidente a deputada Monica da
Bancada Ativista, em nome do PSOL. Pede que haja um debate
entre os candidatos.
5 - PRESIDENTE CAUÊ MACRIS
Nega o pedido do deputado Carlos Giannazi, por razões
regimentais.
6 - MARIA LÚCIA AMARY
Indica para o cargo de presidente o deputado Cauê Macris,
em nome do PSDB.
7 - ANALICE FERNANDES
Assume a Presidência.
8 - HENI OZI CUKIER
Indica para o cargo de presidente o deputado Daniel José,
em nome do NOVO.
9 - GIL DINIZ
Indica para o cargo de presidente a deputada Janaina
Paschoal, em nome do PSL. Concorda com o pedido do deputado Carlos Giannazi, no sentido de que haja debate entre os
candidatos.
10 - PRESIDENTE ANALICE FERNANDES
Registra as indicações.
11 - GIL DINIZ
Para questão de ordem, indaga acerca da possibilidade de
reeleição para os cargos da Mesa Diretora desta Casa.
12 - PRESIDENTE ANALICE FERNANDES
Afirma que a questão já obteve resposta judicial.
13 - CAMPOS MACHADO
Pede que se prossiga com o processo de eleição da Mesa
Diretora.
14 - JANAINA PASCHOAL
Questiona a interpretação da decisão judicial citada pela
Presidência. Afirma que a questão deve ser debatida pelos
parlamentares.
15 - BARROS MUNHOZ
Argumenta que a questão já foi muito discutida nesta
Casa. Afirma que a reeleição pode ocorrer, quando há troca de
legislatura. Sugere que a questão de ordem seja respondida
pelos meios regimentais.
16 - PRESIDENTE ANALICE FERNANDES
Determina que as questões de ordem acerca da reeleição
de membros da Mesa Diretora sejam apresentadas por escrito.
17 - AGENTE FEDERAL DANILO BALAS
Reitera que foi apresentada questão de ordem por escrito.
18 - PRESIDENTE ANALICE FERNANDES
Acolhe a questão de ordem referente à reeleição para
cargos da Mesa Diretora, informando que a responderá oportunamente. Dá conhecimento do resultado da votação e declara
reeleito o deputado Cauê Macris para a Presidência. Agradece
a oportunidade de exercer a vice-Presidência na última sessão
legislativa nesta Casa. Destaca a importância de mulheres ocuparem espaço na Mesa Diretora deste Parlamento.
19 - PRESIDENTE CAUÊ MACRIS
Assume a Presidência. Agradece os votos recebidos dos
demais parlamentares. Destaca que esta é a segunda vez que
um deputado se reelege como presidente deste Parlamento.
Enfatiza a importância da família e faz agradecimentos à sua
esposa e filhos. Faz votos pelo diálogo entre os 94 deputados
eleitos. Comunica que algumas marcas da sua gestão anterior
foram a transparência e a austeridade. Defende a criação do
programa "Fala Cidadão", portal para que os cidadãos deixem
suas sugestões e propostas aos parlamentares. Responde à
questão de ordem feita pela deputada Janaina Paschoal anteriormente, a respeito da possibilidade de reeleição para os
cargos da Mesa Diretora desta Casa.
20 - ARTHUR DO VAL
Para questão de ordem, indaga sobre a possibilidade de
haver debates antes da eleição de componentes da Mesa.
21 - PRESIDENTE CAUÊ MACRIS
Esclarece que os debates antecedem apenas a apreciação de matérias deliberativas, o que não é o caso da eleição
de membros da Mesa. Anuncia a eleição para o cargo de 1º
secretário.
22 - BETH SAHÃO
Indica para o cargo de 1º secretário o Sr. Deputado Enio
Tatto, em nome do PT.
23 - GIL DINIZ
Indica para o cargo de 1º secretário o Sr. Deputado Major
Mecca, em nome do PSL.
24 - PRESIDENTE CAUÊ MACRIS
Registra as indicações. Suspende a sessão por 15 minutos, por conveniência da ordem às 17h32min, reabrindo-a às
17h35min. Dá conhecimento do resultado da votação, e proclama eleito como 1º secretário o deputado Enio Tatto.
25 - ENIO TATTO
Faz agradecimentos gerais. Cumprimenta sua mãe, Dona
Inês Tatto, pelo seu aniversário.
26 - PRESIDENTE CAUÊ MACRIS
Anuncia a eleição para o cargo de 2º secretário.
27 - ROGÉRIO NOGUEIRA
Indica para o cargo de 2º secretário o Sr. Deputado Milton
Leite Filho, em nome do DEM.
28 - HENI OZI CUKIER
Indica para o cargo de 2º secretário o Sr. Deputado Sergio
Victor, em nome do NOVO.
29 - PRESIDENTE CAUÊ MACRIS
Registra as indicações. Dá conhecimento do resultado
da votação, e proclama eleito como 2º secretário o deputado
Milton Leite Filho. Anuncia a eleição para o cargo de 1º vice-presidente.
30 - SEBASTIÃO SANTOS
Indica para o cargo de 1º vice-presidente o Sr. Deputado
Gilmaci Santos, em nome do PRB.
31 - GIL DINIZ
Indica para o cargo de 1º vice-presidente o Sr. Deputado
Tenente Nascimento, em nome do PSL.
32 - HENI OZI CUKIER
Indica seu próprio nome para o cargo de 1º vice-presidente,
em nome do NOVO.
33 - PRESIDENTE CAUÊ MACRIS
Registra as indicações. Dá conhecimento do resultado da
votação, e proclama eleito como 1º vice-presidente o deputado
Gilmaci Santos.
34 - GILMACI SANTOS
Assume a Presidência. Anuncia a eleição para o cargo de 2º
vice-presidente.
35 - GIL DINIZ
Indica para o cargo de 2º vice-presidente a Sra. Deputada
Leticia Aguiar, em nome do PSL.
36 - ANDRÉ DO PRADO
Indica para o cargo de 2º vice-presidente o Sr. Deputado
Ricardo Madalena, em nome do PR.

37 - PRESIDENTE GILMACI SANTOS
Registra as indicações.
38 - CAUÊ MACRIS
Para questão de ordem, explica sua ausência do plenário
no momento da votação. Informa que teria votado no deputado
Ricardo Madalena.
39 - PRESIDENTE GILMACI SANTOS
Dá conhecimento do resultado da votação, e proclama
eleito como 2º vice-presidente o deputado Ricardo Madalena.
40 - RICARDO MADALENA
Assume a Presidência. Anuncia a eleição para o cargo de 3º
vice-presidente.
41 - DELEGADO OLIM
Indica para o cargo de 3º vice-presidente o Sr. Deputado
Coronel Telhada, em nome do PP.
42 - GIL DINIZ
Indica para o cargo de 3º vice-presidente a Sra. Deputada
Valeria Bolsonaro, em nome do PSL.
43 - PRESIDENTE RICARDO MADALENA
Registra as indicações.
44 - ITAMAR BORGES
Informa que teria votado no deputado Coronel Telhada,
mas ausentou-se do plenário para conceder uma entrevista.
45 - FERNANDO CURY
Comunica que seu voto iria para o deputado Coronel Telhada. Explica sua ausência do plenário, anteriormente.
46 - PRESIDENTE RICARDO MADALENA
Dá conhecimento do resultado da votação, e proclama eleito como 3º vice-presidente o deputado Coronel Telhada.
47 - CORONEL TELHADA
Assume a Presidência. Anuncia a eleição para o cargo de 4º
vice-presidente.
48 - CAIO FRANÇA
Indica para o cargo de 4º vice-presidente o Sr. Deputado
Barros Munhoz, em nome do PSB.
49 - GIL DINIZ
Indica para o cargo de 4º vice-presidente o Sr. Deputado
Agente Federal Danilo Balas, em nome do PSL.
50 - HENI OZI CUKIER
Indica para o cargo de 4º vice-presidente o Sr. Deputado
Daniel José, em nome do NOVO.
51 - PRESIDENTE CORONEL TELHADA
Registra as indicações. Dá conhecimento do resultado da
votação, e proclama eleito como 4º vice-presidente o deputado
Barros Munhoz.
52 - BARROS MUNHOZ
Assume a Presidência. Destaca a importância do diálogo
entre os parlamentares para o fortalecimento da democracia.
Anuncia a eleição para o cargo de 3º secretário.
53 - MARCIO GIUDICIO
Indica para o cargo de 3º secretário o Sr. Deputado Bruno
Ganem, em nome do PODE.
54 - HENI OZI CUKIER
Indica para o cargo de 3º secretário o Sr. Deputado Ricardo
Mellão, em nome do NOVO.
55 - PRESIDENTE BARROS MUNHOZ
Registra as indicações.
56 - ED THOMAS
Declara que teria votado no deputado Bruno Ganem, mas
não estava presente em plenário no momento.
57 - LUIZ FERNANDO T. FERREIRA
Parabeniza o deputado Barros Munhoz por vencer a eleição
para a 4ª vice-presidência.
58 - PRESIDENTE BARROS MUNHOZ
Dá conhecimento do resultado da votação, e proclama
eleito como 3º secretário o deputado Bruno Ganem. Agradece a
todos pelos votos recebidos.
59 - TEONILIO BARBA
Declara que teria votado no deputado Bruno Ganem, mas
ausentou-se do plenário no momento da votação.
60 - PRESIDENTE CAUÊ MACRIS
Assume a direção dos trabalhos e anuncia a eleição para o
cargo de 4º secretário.
61 - JORGE CARUSO
Indica para o cargo de 4º secretário o Sr. Deputado Léo
Oliveira, em nome do MDB.
62 - GIL DINIZ
Indica para o cargo de 4º secretário o Sr. Deputado Tenente
Coimbra, em nome do PSL.
63 - PRESIDENTE CAUÊ MACRIS
Registra as indicações. Dá conhecimento do resultado da
votação, e proclama eleito como 4º secretário o deputado Léo
Oliveira.
64 - TEONILIO BARBA
Para comunicação, agradece à Polícia Militar por sua atuação em ato dos trabalhadores da Ford nesta Casa, hoje. Agradece ao presidente Cauê Macris por ter recebido trabalhadores
metalúrgicos para diálogo.
65 - PRESIDENTE CAUÊ MACRIS
Faz agradecimentos gerais. Convoca os Srs. Deputados para
a sessão ordinária de 18/03, à hora regimental, sem Ordem do
Dia. Encerra a sessão.
***
O SR. MESTRE DE CERIMÔNIAS - JORGE MACHADO - Boa
tarde a todos e todas. Senhoras e senhores, anunciamos a
entrada em plenário do Exmo. Sr. Deputado Cauê Macris, presidente da Assembleia Legislativa, que presidirá a Sessão Preparatória Inaugural da 1a Sessão Legislativa da 19a Legislatura.
Acompanham o Sr. Deputado o Exmo. Sr. Desembargador Artur
Marques da Silva Filho, vice-presidente do Tribunal de Justiça de
São Paulo, representando o presidente, desembargador Manoel
de Queiroz Pereira Calças; o Exmo. Sr. Deputado Luiz Fernando
Teixeira, 1o secretário da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa; e o Exmo. Sr. Deputado Estevam Galvão, 2o secretário
da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de São
Paulo.
***
- Abre a sessão o Sr. Cauê Macris.
***
O SR. PRESIDENTE - CAUÊ MACRIS - PSDB - Boa tarde a
todos e a todas. Gostaria de convidar os deputados para que
possam, por favor, tomar os lugares marcados. Todos eles estão
por ordem alfabética. Convidar o nosso secretário Estevam
Galvão, 2o secretário da Assembleia Legislativa do Estado de
São Paulo, e convidar o secretário Luiz Fernando Teixeira, para
que possam nos acompanhar na Mesa. Já estamos com a
presença do governador, já estamos com a presença do nosso
vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Boa tarde a todos e a todas. Neste momento, estamos
dando abertura à nossa sessão solene de posse dos novos
deputados. São 15 horas e 13 minutos.
Quero dar boas-vindas a todos os novos deputados e dizer
que a sessão preparatória inaugural tem, por finalidade, dar
posse aos deputados eleitos no dia 7 de outubro de 2018, os
quais comporão a 19ª Legislatura e eleger as Mesas efetiva e
substituta para o biênio 2019/2021. Tem também a finalidade
de instalar os trabalhos da 1ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura, ocasião em que o Sr. Governador do Estado, João Doria,
deve apresentar a Mensagem sobre a situação do Governo do
Estado, nos termos constitucionais.
Tendo em vista o triste acontecimento no município de
Suzano, a pedido do governador João Doria eu gostaria de fazer
a proposta para que todos, de pé, possamos fazer um minuto
de silêncio em homenagem às vítimas.
***
- É respeitado minuto de silêncio.
***
O SR. PRESIDENTE - CAUÊ MACRIS - PSDB - Em cumprimento ao preceito constitucional, esta Presidência registra que
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recebeu dos Srs. Deputados e das Sras. Deputadas o diploma da
Justiça Eleitoral, bem como as respectivas declarações de bens.
Sras. Deputadas e Srs. Deputados, conforme preceitua o
Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de São
Paulo, passo a proferir o compromisso de posse, convidando a
todos os presentes a ouvi-lo, de pé.
"Prometo fielmente desempenhar o meu mandato, promovendo o bem geral do estado de São Paulo, dentro das normas
constitucionais".
Ato contínuo, convido a todos a se sentarem. Esta Presidência, neste momento, fará a chamada para que cada um dos
eleitos possa vir aos microfones de aparte, situados à frente do
plenário, e possa responder o juramento constitucional com os
dizeres "Assim o prometo".
Convido o nobre deputado Adalberto Godoy Freitas.
O SR. ADALBERTO FREITAS - PSL - Assim o prometo.
O SR. PRESIDENTE - CAUÊ MACRIS - PSDB - Convido a
nobre deputada Adriana Sanches Galdeano Borgo.
A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Assim o prometo.
O SR. PRESIDENTE - CAUÊ MACRIS - PSDB - Convido o
nobre deputado Alexander Muniz de Oliveira.
O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Assim o prometo.
O SR. PRESIDENTE - CAUÊ MACRIS - PSDB - Convido o
nobre deputado Alexandre Pereira da Silva.
O SR. ALEXANDRE PEREIRA - SD - Assim o prometo.
O SR. PRESIDENTE - CAUÊ MACRIS - PSDB - Convido o
nobre deputado Altair Moraes de Oliveira.
O SR. ALTAIR MORAES - PRB - Assim o prometo.
O SR. PRESIDENTE - CAUÊ MACRIS - PSDB - Convido a
nobre deputada Analice Fernandes.
A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Assim o prometo.
O SR. PRESIDENTE - CAUÊ MACRIS - PSDB - Convido o
nobre deputado André Luis do Prado.
O SR. ANDRÉ DO PRADO - PR - Assim o prometo.
O SR. PRESIDENTE - CAUÊ MACRIS - PSDB - Convido o
nobre deputado Antonio Assunção de Olim.
O SR. DELEGADO OLIM - PP - Assim o prometo.
O SR. PRESIDENTE - CAUÊ MACRIS - PSDB - Convido o
nobre deputado Antonio Carlos de Campos Machado.
O SR. CAMPOS MACHADO - PTB - Assim o prometo.
O SR. PRESIDENTE - CAUÊ MACRIS - PSDB - Convido o
nobre deputado Antonio da Rocha Marmo Cezar.
O SR. CEZAR - PSDB - Assim o prometo.
O SR. PRESIDENTE - CAUÊ MACRIS - PSDB - Convido o
nobre deputado Arthur Moledo do Val.
O SR. ARTHUR DO VAL - DEM - Assim o prometo.
O SR. PRESIDENTE - CAUÊ MACRIS - PSDB - Convido o
nobre deputado Ataide Teruel Perez.
O SR. ATAIDE TERUEL - PODE - Assim o prometo.
O SR. PRESIDENTE - CAUÊ MACRIS - PSDB - Convido o
nobre deputado Bruno Arevalo Ganem.
O SR. BRUNO GANEM - PODE - Assim o prometo.
O SR. PRESIDENTE - CAUÊ MACRIS - PSDB - Já peço, inclusive, aos deputados, em ordem alfabética, que já puderem ir já
se adiantando, para que a gente possa fazer o processo mais
rápido. Todos eles já estão, inclusive, localizados de maneira
alfabética.Nobre deputado Bruno Marcello de Oliveira de Lima.
O SR. DELEGADO BRUNO LIMA - PSL - Assim o prometo.
O SR. PRESIDENTE - CAUÊ MACRIS - PSDB - Convido o
nobre deputado Caio França de Gouvea Gomes.
O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Assim o prometo.
O SR. PRESIDENTE - CAUÊ MACRIS - PSDB - Convido a
nobre deputada Carla Sardano Morando.
A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Assim o prometo.
O SR. PRESIDENTE - CAUÊ MACRIS - PSDB - Convido o
nobre deputado Carlos Alberto Giannazi.
O SR. CARLOS GIANNAZI - PSOL - Assim o prometo.
O SR. PRESIDENTE - CAUÊ MACRIS - PSDB - Convido o
nobre deputado Carlos Cezar da Silva.
O SR. CARLOS CEZAR - PSB - Assim o prometo.
O SR. PRESIDENTE - CAUÊ MACRIS - PSDB - Convido o
nobre deputado Carlos Eduardo Pignatari.
O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Assim o prometo.
O SR. PRESIDENTE - CAUÊ MACRIS - PSDB - Eu mesmo,
Cauê Caseiro Macris. Assim o prometo.
O SR. PRESIDENTE - CAUÊ MACRIS - PSDB - Convido a
nobre deputada Damaris Dias Moura Kuo.
A SRA. DRA. DAMARIS MOURA - PHS - Assim o prometo.
O SR. PRESIDENTE - CAUÊ MACRIS - PSDB - Convido o
nobre deputado Daniel Bezerra Ribeiro Soares.
O SR. DANIEL SOARES - DEM - Assim o prometo.
O SR. PRESIDENTE - CAUÊ MACRIS - PSDB - Convido o
nobre deputado Danilo Mascarenhas de Balas.
O SR. AGENTE FEDERAL DANILO BALAS - PSL - Assim o
prometo.
O SR. PRESIDENTE - CAUÊ MACRIS - PSDB - Convido o
nobre deputado Dimas Mecca Sampaio.
O SR. MAJOR MECCA - PSL - Assim o prometo.
O SR. PRESIDENTE - CAUÊ MACRIS - PSDB - Convido o
nobre deputado Douglas Garcia Bispo dos Santos.
O SR. DOUGLAS GARCIA - PSL - Por um Brasil acima de
tudo, e Deus acima de todos. Assim o prometo.
O SR. PRESIDENTE - CAUÊ MACRIS - PSDB - Convido o
nobre deputado Edmir José Abi Chedid.
O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Assim o prometo.
O SR. PRESIDENTE - CAUÊ MACRIS - PSDB - Convido a
nobre deputada Edna Bezerra Sampaio Fernandes.
A SRA. EDNA MACEDO - PRB - Assim o prometo.
O SR. PRESIDENTE - CAUÊ MACRIS - PSDB - Convido o
nobre deputado Edson Tomazini. Mais conhecido como Ed
Thomas.
O SR. ED THOMAS - PSB - Presidente Prudente, oeste paulista, São Paulo. Assim o prometo.
O SR. PRESIDENTE - CAUÊ MACRIS - PSDB - Convido a
nobre deputada Elisabeth Sahão.
A SRA. BETH SAHÃO - PT - Assim o prometo.
O SR. PRESIDENTE - CAUÊ MACRIS - PSDB - Por um lapso
na Lista, o deputado Daniel José da Silva Oliveira.
O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Assim o prometo.
O SR. PRESIDENTE - CAUÊ MACRIS - PSDB - Peço desculpas, deputado Daniel.Deputado Emidio Pereira de Souza.
O SR. EMIDIO DE SOUZA - PT - Assim o prometo.
O SR. PRESIDENTE - CAUÊ MACRIS - PSDB - Lembrando
que os deputados que não tiverem chegado ainda poderão
prestar seus juramentos na segunda chamada.
Deputado Enio Francisco Tatto.
O SR. ENIO TATTO - PT - Assim o prometo. Com Lula livre.
O SR. PRESIDENTE - CAUÊ MACRIS - PSDB - Convido a
nobre deputada Erica da Silva.
A SRA. ERICA MALUNGUINHO - PSOL - Assim o prometo.
Pela liberdade. Pela democracia. Axé.
O SR. PRESIDENTE - CAUÊ MACRIS - PSDB - Convido o
nobre deputado Estevam Galvão de Oliveira.
O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Assim o prometo.
O SR. PRESIDENTE - CAUÊ MACRIS - PSDB - Convido o
nobre deputado Fernando Henrique Cury.
O SR. FERNANDO CURY - PPS - Assim o prometo, Presidente.
O SR. PRESIDENTE - CAUÊ MACRIS - PSDB - Convido o
nobre deputado Frederico Braun d'Avila.
O SR. FREDERICO D'AVILA - PSL - Assim o prometo, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE - CAUÊ MACRIS - PSDB - Convido o
nobre deputado Gildevanio Ilso dos Santos Diniz.
O SR. GIL DINIZ - PSL - Por São Paulo e pelo Brasil, assim
o prometo.
O SR. PRESIDENTE - CAUÊ MACRIS - PSDB - Deputado Gilmaci dos Santos Barbosa.
O SR. GILMACI SANTOS - PRB - Assim o prometo.

