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O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Claro! 

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) -  Eu só queria interromper um minutinho, 
porque na hora de justificativa de voto, Dary 
Pagung,  não tem aparte. Mas tudo bem, foi 
dado dessa vez. 

Delegado, o senhor pode continuar. 
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) - Agradeço ao deputado Dary 
Pagung. 

Todo emprego é importante porque ele 
gera dignidade para um pai, para uma mãe de 
família, mas nós temos que colocar na balança 
qual é o nível de renúncia ou qual o nível de 
volume de arrecadação que o Estado deixa de 
ter para existir e coexistir aquele benefício 
fiscal. E qual a contrapartida prática? Qual a 
contrapartida concreta que está existindo na 
vida das pessoas? 

Enfim, esse foi o motivo da nossa 
proposta, da nossa proposição. Ela vem e vai ao 
encontro da transparência, ela vai ao encontro 
da probidade, ela vai ao encontro da prestação 
de contas e de tudo mais que diz respeito às 
finanças públicas como um todo. 

Ela atende também a Lei de 
Responsabilidade Fiscal e, com certeza absoluta, 
essa matéria voltará a ser debatida nesta casa e 
tenho certeza que, com o amadurecimento do 
tema entre os pares, com um debate mais 
aprofundado, nós teremos uma votação 
diferente. 

Ressalto que houve parecer favorável da 
Comissão de Justiça, à unanimidade, os 
pareceres de todos os procuradores da douta 
Procuradoria desta Casa que acompanharam a 
constitucionalidade da matéria. 

Então, para concluir, senhor presidente, 
vou devolver a palavra a V. Ex.ª.  

Esta é a nossa justificativa de voto. 
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) -   Disponha.  
Agora quatro e vinte e quatro. 
 

O SR. ADILSON ESPINDULA - (PTB) - Pela 
ordem, senhor presidente!   
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) -  Deputado Adilson Espindula. 

O SR. ADILSON ESPINDULA - (PTB) - 
Quero solicitar a V. Ex.ª, conforme o art. 50-A, 
do Regimento Interno, a inclusão do Projeto 
Complementar de n.º 38/2019 na Comissão da 
Assistência Social.  

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) -  Defiro.  
 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - 
Presidente, pela ordem! 
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Projeto 38/2019. É isso? 

Deputado Hércules. 
 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - 
Presidente, quero pedir a V. Ex.ª recomposição 
de quorum. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - É regimental. Vamos recompor quorum. 
 Os deputados que se encontram no 
plenário, registrem sua presença. 

 
(Procede-se ao registro das 
presenças)  
 

(De acordo com o registrado no 
painel eletrônico, não registram 
presença os senhores deputados 
Capitão Assumção, Carlos Von,  
Coronel Alexandre Quintino, 
Delegado Danilo Bahiense, Dr. 
Emílio Mameri, Engenheiro José 
Esmeraldo, Enivaldo dos Anjos, 
Erick Musso, Euclério Sampaio, 
Freitas, Gandini, Hudson Leal, 
Janete de Sá, Marcelo Santos, 
Marcos Garcia, Pr. Marcos 
Mansur, Raquel Lessa, Renzo 
Vasconcelos, Sergio Majeski e 
Vandinho Leite) 
 
(Registram presença os senhores 
deputados Adilson Espindula, 
Alexandre Xambinho, Dary 
Pagung, Delegado Lorenzo 
Pazolini, Doutor Hércules, Dr. 
Rafael Favatto, Luciano Machado 
e Torino Marques) 
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