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TERCEIRA SECRETARIA
DIRETORIA LEGISLATIVA
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA E APOIO AO PLENÁRIO
SETOR DE TAQUIGRAFIA
SETOR DE TRAMITAÇÃO, ATA E SÚMULA
4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 7ª LEGISLATURA

ATA CIRCUNSTANCIADA DA 5ª
(QUINTA)
SESSÃO ORDINÁRIA,
DE 15 DE FEVEREIRO DE 2018.

PRESIDENTE (DEPUTADO WELLINGTON LUIZ) – Está aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos.
Convido o Deputado Chico Vigilante a secretariar os trabalhos da Mesa.
Dá-se início aos
Comunicados da Mesa.
Sobre a mesa, Expediente que será lido pelo Sr. Secretário.
(Leitura do Expediente.)
PRESIDENTE (DEPUTADO WELLINGTON LUIZ) – O Expediente lido vai à
publicação.
Leitura das atas das sessões anteriores.
Dispenso a leitura das atas e dou por aprovadas sem observações as
seguintes:
- Ata da 2ª Sessão Ordinária;
- Ata da 3ª Sessão Ordinária;
- Ata da 4ª Sessão Ordinária.
Comunico, através do Ato da Mesa Diretora nº 5, a ausência justificada do
Deputado Joe Valle. Foi concedida licença ao Deputado Joe Valle, Parlamentar desta
Casa, no período de 14 a 16 de fevereiro de 2018.
Antes de suspender a sessão por 15 minutos, quero fazer o registro – e farei
isso todas as vezes em que estiver presidindo esta Casa – de que a Mesa Diretora,
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bem como os demais Deputados, como o Deputado Chico Vigilante, tem um
compromisso com os servidores desta Casa: arrancar esse infeliz carpete aqui. Eu me
sinto muito mal quando fazemos um compromisso e não o cumprimos, e nos
assemelhando ao atual Governador Rodrigo Rollemberg, que é useiro e vezeiro em
prometer e não cumprir. Deixo bem claro que prometemos que faríamos isso durante
o recesso e não cumprimos. Ou seja, se não cumprimos, mentimos para os servidores,
e isso é muito ruim.
Então, espero que as providências sejam adotadas e que os servidores possam
acreditar em nós depois que esse compromisso foi feito, até porque isso torna
insalubre o ambiente a todos os servidores e assessores, em especial aos nossos
taquígrafos e taquígrafas.
DEPUTADO CHICO VIGILANTE – Sr. Presidente, solicito o uso da palavra.
PRESIDENTE (DEPUTADO WELLINGTON LUIZ) – Concedo a palavra a V.Exa.
DEPUTADO CHICO VIGILANTE (PT. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
o compromisso é mais além daqui do plenário. Havia a garantia – e nós acreditamos
– de que esse curralzinho, esse chiqueirinho da imprensa seria corrigido, demolido e
que seria reconstruído um espaço decente para a imprensa. Entretanto, não foi feito
nada disso.
PRESIDENTE (DEPUTADO WELLINGTON LUIZ) – O Deputado Chico Vigilante
se lembra bem disso. Essa é uma outra situação, a cantina... Ou seja, se a gente for
começar a colher aqui, Deputado, nós estamos deixando de cumprir uma série de
promessas. O Manuel está me lembrando aqui que isso está previsto nas obras gerais,
mas nós tentamos antecipar. Foi feito um compromisso – não vou citar nomes aqui –
de que essa questão específica do carpete seria antecipada, nós estamos colocando –
e a culpa não é dos assessores, a culpa é dos Parlamentares – que isso agora vai ser
feito no final do semestre. Eu não gosto desse jogo de empurra-empurra, eu acho que
quem quer fazer faz imediatamente.
Então, estou me sentindo mal e acho que a Mesa Diretora e nós Parlamentares
devemos desculpas aos nossos assessores e à imprensa quando deixamos de honrar
com os nossos compromissos.
Sendo assim, não se verificando quorum para o início dos trabalhos, conforme
o disposto no art. 109, § 4º, do Regimento Interno, declaro suspensa a sessão por 15
minutos.
(Suspensa às 15h09min., a sessão é reaberta às 15h27min.)
PRESIDENTE (DEPUTADO WELLINGTON LUIZ) – Está reaberta a sessão.
sessão.
PMDB.

Constata-se que não há em plenário o quorum necessário para a realização da
Registro a presença do Deputado Rafael Prudente, meu companheiro do
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As matérias que integram a Ordem do Dia ficam transferidas para a próxima
sessão ordinária.
Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 15h28min.)

