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AUDIOTEXT SERVIÇOS E CIA. LTDA. - ME 

 

 

COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA HUMANA, 

DA CIDADANIA, DA PARTICIPAÇÃO E DAS QUESTÕES 

SOCIAIS 

12.04.2017 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – Tem a deputada 

Rita; deputado Rillo; deputada Beth; e o deputado Telhada que eu vi aqui. O deputado 

Adilson. Cadê? Estava aqui agora. O deputado... Os deputados Coronel Telhada e 

Adilson Rossi se encontram na porta da sala da Comissão? Então, porque eles estão 

registrados. Eles estão? Porque eles estavam aqui nesse momento só para poder abrir a 

sessão, espera só um minuto então, só para fazer o registro, é um minuto mesmo.  

Só para fazer o registro, então, deixa eu registrar aqui. Há número legal 

registrando as presenças do deputado Marco Vinholi; deputado João Paulo Rillo; 

deputada Beth Sahão; deputado Coronel Telhada; deputado Adilson Rossi; e deputada 

Rita Passos.  

O Marco Vinholi eu já registrei, um, dois, três. E deputado Welligton Moura 

também presente. Nós temos, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito deputados, 

com esse presidente.  

Está, portanto, aberta a presente sessão. Havendo e registrado o número 

regimental, sessão esta que se destina a reunião especial de eleição do Presidente e do 

vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, da Cidadania, 

da Participação e das Questões Sociais para o segundo biênio da 18ª Legislatura.  

Pergunto aos membros deste Colegiado se há a indicação de algum nome para o 

cargo de Presidente desta Comissão. 

 

O SR. CORONEL TELHADA – PSDB - ... Pela ordem, Sr. Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – Pela ordem, 

deputado Coronel Telhada.  
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O SR. CORONEL TELHADA – PSDB – Eu queria indicar o nome de V. Exa. 

para continuar na Presidência da Comissão, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – Eu agradeço, 

deputado. Eu agradeço a indicação e reitero a V. Exa. que esse é o entendimento das 

lideranças dessa Casa e que, por entendimento das lideranças desta Casa, eu aceito a 

indicação e me coloco como um candidato a presidente de acordo com a indicação do 

Colegiado de Líderes desta Casa. Por entendimento desses, passo nesse momento a 

Presidência a deputada Beth Sahão para que conduza a eleição de Presidente dessa 

Comissão. 

 

* * * 

 

- Assume a Presidência a Sra. Beth Sahão. 

 

* * * 

 

A SRA. PRESIDENTE - BETH SAHÃO – PT - Ok, Sr. Presidente. Bem, eu 

coloco em votação então o nome do Sr. Deputado Carlos Bezerra para assumir a 

Presidência da Comissão de Direitos Humanos pelo período de 2017 até 2019, até 15 de 

março de 2019. Então, os Srs. Deputados que estiverem de acordo, permaneçam como 

se encontram. (Pausa). Aprovado. Portanto, declaro eleito Presidente da Comissão de 

Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, da Cidadania, da Participação e das Questões 

Sociais, Sr. Deputado Carlos Bezerra, a quem convido para assumir os trabalhos desta 

Comissão. Parabéns.  

 

* * * 

 

- Assume a Presidência o Sr. Carlos Bezerra Jr. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – Quero fazer um 

agradecimento especial e individualizado a cada um dos deputados um agradecimento a 
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deputada Beth Sahão; deputada Rita Passos; ao deputado Marco Vinholi; deputado 

Welligton Moura; deputado Adilson Rossi; deputado João Paulo Rillo; e deputado 

Coronel Telhada. Agradeço a confiança, o voto e me comprometo antecipadamente já 

dando início ao novo biênio na condução dessa Casa. 

Na condução desta Presidência desta Comissão desta Casa e me comprometo em 

uma condução com os mesmos moldes, os quais a construir nos últimos dois anos 

dentro dos princípios democráticos, do respeito as diferenças, do respeito ao debate, do 

respeito a participação e, sobretudo, apesar de que pesem todas as diferenças de 

matrizes políticas ideológicas, sempre há a condução dessa Presidência se dará com a 

baliza da garantia dos direitos humanos, da declaração universal dos direitos humanos e, 

relembrem, nunca é demais dizer que esta é a Comissão de Direitos Humanos desta 

Casa. Portanto, os debates pertinentes a questões ligadas aos direitos humanos aqui 

serão feitas.  

Toda e qualquer tentativa de se utilizar e de se instrumentalizar o debate dos 

direitos humanos, da valorização da vida, da garantia de direitos no sentido da 

politização partidária eleitoral, será por essa Presidência entendido como um desvio de 

função, o importante é mantermos a linha mestre de sempre, independentemente de 

cores, de matizes, de ênfases e, enfim, de ênfases partidárias essa Comissão se mantém 

como uma Comissão com valores democráticos, com princípios democráticos, com 

respeito à diferença e, especialmente, com respeito a voz também da minoria, a voz e a 

participação da minoria.  

Então, eu deixo essa colocação reiterando os meus compromissos, e é claro 

agradecendo, a cada um dos deputados pela confiança para que esse deputado conduza 

por mais dois anos essa que para mim - e eu sou suspeito, eu acho - é uma das principais 

Comissões, senão a principal Comissão temática dessa Casa. 

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA – DEM - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – Pela ordem, 

deputado Cezinha de Madureira.  

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA – DEM - Eu queria só reivindicar aqui 

que V. Exa. passe a Presidência da Casa para que, na reforma do regimento, permitisse 

que as pessoas que são vice nas Comissões pudessem ter o poder de voto. O suplente da 
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Comissão, o suplente e o vice é quase a mesma coisa, não é? Substituto... Pudessem 

votar, porque eu gostaria de dar o meu voto a V. Exa. aqui hoje. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – Obrigado. 

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA – DEM - E fico aqui na falta de não 

poder votar em V. Exa. porque o substituto... Estou substituindo o André Soares aqui 

hoje e gostaria muito de dar o meu voto, mas tem o meu apoio pelo trabalho sério que 

V. Exa. exerce não só aqui na Casa e na Comissão, mas em todos os nossos trabalhos. 

Muito obrigado.  

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – Deputado 

Cezinha, eu agradeço a gentileza e é uma honra ouvir suas palavras e faço um apelo 

também ao partido de V. Exa. e aos outros partidos, a que ao caminharem nomes para 

essa Comissão que os encaminhe e que encaminhe nomes que realmente possam estar 

presentes na Comissão.  

Essa é uma Comissão que se reveste de importância e é muito difícil muitas 

vezes, aliás, no ano passado foi um ano bastante difícil para que nós mantivéssemos o 

quórum das sessões, há alguns deputados que reiteradamente não participam das sessões 

e eu compreendo, nós temos aqui nessa Casa uma série de Comissões e muitas vezes 

uma sobreposição e uma sobrecarga de atividades, Comissões que se sobrepõem nos 

horários, eu mesmo agora fui indicado pela liderança do meu partido a uma outra 

Comissão que vai se sobrepor com essa, já antecipei, já avisei e falei: “não posso 

participar”. 

É importante que os membros da Comissão possam dizer o seguinte: “olha, eu, 

como representação partidária, não poderei participar dessa Comissão”. Porque senão 

fica e vira uma loucura, nós temos que ficar ligando e procurando, indo atrás e tal. Eu 

digo isso para V. Exa. mas estendo a todos os outros representantes partidários que aqui 

estão e digo isso no sentido de apelo, fazendo um apelo para que, de fato, aqueles que se 

comprometerem com essa Comissão aqui estejam, e, aliás, V. Exa. nesse sentido é um 

exemplo. 

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA – DEM - Confesso a Vossa Excelência... 
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O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – ... Vossa 

Excelência tem participado dessa Comissão mesmo não sendo membro efetivo e tem 

uma participação e tem uma contribuição destacada nessa Comissão,  não só apenas em 

termos de presença, como também em termos de participação de fala. Por favor, Vossa 

Excelência.  

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA – DEM - Eu quero, inclusive, e me 

coloquei a disposição do meu partido para estar nessa Comissão, e tenho total interesse 

em estar participando com V. Exa., mas devido a distribuição com todos os deputados, 

acabaria ficando um pouco pesado se eu assumisse mais esse compromisso. Pedir 

desculpas pelo nobre companheiro André, ele vai estar presente aqui, mas é que hoje 

houve um compromisso de muita importância. Não que seja mais importante que a 

Comissão aqui, mas que já estava marcado para ele estar presente.  

Mas, pessoalmente, eu o clamarei para estar sempre presente aqui na Comissão, 

até porque nós da bancada democrata temos interesse de participar efetivamente aqui da 

Comissão. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – Obrigado, 

deputado. Bom, feitos os agradecimentos e feitas as manifestações, algum deputado 

deseja se manifestar para que passemos então a escolha a seguir... Passemos então a 

escolha ao processo de votação para a escolha do vice-presidente dessa Comissão. Pela 

ordem, deputado Wellington Moura.  

 

O SR. WELLINGTON MOURA – PRB - Somente agradecer a V. Exa. que 

tem atuado de forma forte nesta Comissão e que é de suma importância para a Casa e de 

suma importância para o povo, então eu quero parabenizá-lo porque tenho certeza de 

que a sua competência e tenho acompanhado a competência e a agilidade do senhor em 

todos os processos dessa Casa que diz respeito a essa Comissão e parabenizo mais uma 

vez. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – Obrigado, 

deputado Wellington. Muito obrigado. Algum deputado deseja se manifestar? Não 

havendo outras manifestações no tocante a eleição do Presidente. Passo então ao 
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processo de escolha do vice-presidente dessa Comissão. Pergunto aos membros desse 

colegiado... 

 

O SR. CORONEL TELHADA – PSDB - ... Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – Se há alguma 

indicação de nome para o cargo de vice-presidente dessa Comissão. 

 

A SRA. BETH SAHÃO – PT - Pela ordem. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – Pela ordem. Por 

ordem: deputado Coronel Telhada e, a seguir, deputada Beth Sahão.  

 

O SR. CORONEL TELHADA – PSDB - Eu queria indicar o nome do prezado 

deputado Adilson Rossi para vice-presidência dessa Comissão. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – É regimental o 

pedido de Vossa Excelência. Está indicado... 

 

A SRA. BETH SAHÃO – PT - ... Pela ordem, Sr. Presidente... 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – ... Está indicado 

pelo Coronel Telhada o nome do deputado Adilson Rossi. Pela ordem, a deputada Beth 

Sahão.  

 

A SRA. BETH SAHÃO – PT - Eu gostaria de indicar o nome do deputado João 

Paulo Rillo para vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos.  

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – É regimental o 

pedido de Vossa Excelência. Está, portanto, pela deputada Beth Sahão do partido dos 

trabalhadores, indicado o nome do colega deputado João Paulo Rillo, que também é do 

partido dos trabalhadores, para o cargo de vice-presidente da Comissão de Direitos 

Humanos. 
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A SRA. BETH SAHÃO – PT - Sr. Presidente, pela ordem.  

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – Pela ordem. 

 

A SRA. BETH SAHÃO – PT - Peço a suspensão dos nossos trabalhos por dois 

minutos, por gentileza.  

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – É regimental o 

pedido de Vossa Excelência. Apenas, antes de conceder o pedido da deputada Beth 

Sahão, eu indago ao plenário se há algum entendimento das lideranças dessa Casa para 

a escolha do vice-presidente dessa Comissão. 

 

O SR. CORONEL TELHADA – PSDB - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

A SRA. BETH SAHÃO – PT - Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – Pela ordem, 

deputado. 

 

O SR. CORONEL TELHADA – PSDB - A dama primeiro, por gentileza. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – Pela ordem o 

deputado... Como o Coronel Telhada havia pedido primeiro, eu dei a ele o “Pela 

Ordem”, mas ele passa o seu “Pela Ordem” À deputada Beth Sahão. 

 

A SRA. BETH SAHÃO – PT - Nós já conversamos juntamente com a presença 

do nosso líder deputado Alencar Santana e com o Presidente desta Casa anteriormente 

para poder compor a nossa divisão de Presidentes e vice-presidentes das Comissões da 

bancada do Partido dos Trabalhadores.  

Uma vez que é a bancada com o segundo maior número de deputados desta Casa 

e já havia um acordo prévio de que a vice-presidência que estava comigo na legislatura 

agora nos dois primeiros anos passaria então a partir desta data ao deputado João Paulo 

Rillo, uma vez que esta vice-presidência estaria nas mãos dos partidos dos 
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trabalhadores, porque é um acordo que já tínhamos... O PT já vinha e já ocupou durante 

muitos anos desta Casa a Presidência da Comissão de Direitos Humanos... 

 

O SR. - ... Eu mesmo fui vice. 

 

A SRA. BETH SAHÃO – PT – É, exatamente. Uma vez que o partido tem a 

tradição de luta e vem há muitos anos aprimorando os trabalhos desta Comissão, e V. 

Exa. vem conduzindo isso nos últimos dois anos de uma forma muito importante. 

Agora, já conversamos na semana passada deste acordo que fizemos, o deputado 

Alencar Santana acabou de chegar aqui e eu acho que poderia também reforçar esta 

nossa confirmação de que havia uma disposição e um compromisso de indicar o 

deputado João Paulo Rillo para a vice-presidência da Comissão de Direitos Humanos, 

Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – Eu, neste 

momento, concedo a palavra ao deputado Coronel Telhada, que havia feito a 

solicitação. 

 

O SR. CORONEL TELHADA – PSDB - Sr. Presidente, com todo o respeito a 

todos os partidos aqui. Longe de mim de querer desprezar qualquer partido. Eu 

desconheço qualquer acordo e até consultei as pessoas e ninguém me passou nenhum 

entendimento, tentei falar com o nosso Presidente e ele está em uma audiência no 

Ministério Público e também não foi possível, ele pelo menos não me retornou até 

agora, então, eu desconheço qualquer entendimento prévio, Sr. Presidente. E, mantenho 

a minha indicação. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA – PT - Presidente, pela ordem. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – Pela ordem, o 

deputado Alencar Santana, V. Exa. está nesse momento ocupando a função de líder do 

Partido dos Trabalhadores.  

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA – PT - Quero cumprimentá-lo e 

parabenizá-lo pela recondução e a Presidência da Comissão de Direitos Humanos. 
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Cumprimentar a todos os deputados e como tem divergências sobre aquilo que foi 

tratado com o Cauê Macris, Presidente desta Casa, peço a suspensão dos trabalhos por 

cinco ou dez minutos para que possamos tentar resolver e esclarecer a situação.  

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – Não há nenhum 

problema. Algum outro deputado deseja se manifestar? 

 

O SR. ADILSON ROSSI – PSB - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – Pela ordem, 

deputado Adilson Rossi.  

 

O SR. ADILSON ROSSI – PSB – Gostaria de deixar claro aqui, meu nobre 

Presidente... 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – ... Perdão, 

apenas para não interromper a sua fala, apenas para dizer que eu ainda não concedi a 

sua suspensão. É regimental para saber se há alguma manifestação de algum outro 

deputado, mas que, regimentalmente, eu vou concede-la normalmente.  

 

O SR. ADILSON ROSSI – PSB – Primeiramente, parabenizar V. Exa. pela 

recondução... 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – Obrigado.  

 

O SR. ADILSON ROSSI – PSB – ...A Presidência dessa Comissão, que é 

importantíssima, e um trabalho que V. Exa. vem desenvolvendo aqui, quero aplaudido 

por todos nós. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – Obrigado.  

 

O SR. ADILSON ROSSI – PSB – Segundo, eu não recebi do meu partido 

nenhuma orientação sobre a indicação do vice, que haveria um acordo, não sei se V. 

Exa. tem alguma informação sobre o acordo de indicação de vice-presidente para a 



10 
 

Comissão. Fui consultado se o meu nome poderia ser indicado e prontamente me 

coloquei à disposição.  

Na eleição passada - se V. Exa. se lembra do biênio passado - nós acabamos 

tendo o mesmo impasse e quando foi fechado o acordo com o PT eu com toda a boa 

vontade dei o meu voto a deputada Beth Sahão e não teria dificuldade de fazê-lo 

novamente se houver um entendimento.  

O SR. – Agora, se não houver um entendimento, eu quero agradecer ao Coronel 

Telhada a indicação do meu nome e manter o meu nome para a disputa da vice-

presidência desta Comissão, exceto se houver um entendimento e se ele existir. Eu não 

tenho nenhum problema em abrir mão desta indicação, mas a princípio eu a mantenho e 

agradeço ao deputado Telhada pela indicação e mantenho o meu nome. Até porque eu 

não tenho nenhuma informação do meu partido de que há um entendimento de que há 

um acordo para a indicação do vice-presidente.  

 

O SR. - Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – Feita a 

manifestação de Vossa Excelência. Pela ordem, deputado... 

 

O SR. - ... Só para que comunicasse à assessoria, eu acho que eles (ininteligível) 

deputado possa ter esquecido aqui os celulares, para avisar que eu vou deixar com a 

minha assessoria. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – Está ótimo. 

 

O SR. - Ou (ininteligível)... 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – ... Possivelmente 

ainda é resultado da sessão anterior. 

 

O SR. - Da sessão anterior, tá? Só para comunicar aos... 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – Eu vou 

suspender os trabalhos por dois minutos para que nós possamos buscar um 
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entendimento, checar os acordos e os entendimentos mais amplos da Casa. Em cinco 

minutos nós retomamos essa sessão para darmos sequência a escolha do vice-presidente 

dessa Comissão. Estão, portanto, suspensos os trabalhos por cinco minutos. Os 

deputados que concordarem permaneçam como estão. (Pausa.). Aprovado.  

 

 

* * * 

 

- É suspensa a sessão. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – Reabertos os 

trabalhos nesta sessão. Após amplo diálogo e entendimento com todas as partes, com 

todos os deputados envolvidos nesse processo de escolha do vice-presidente dessa 

Comissão. Algum deputado deseja se manifestar? Pela ordem, deputado Alencar 

Santana, líder do PT.  

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA – PT - Presidente, havendo acordo 

aqui com todos os membros, como tem um impasse sobre essa tratativa que nós tivemos 

com o Presidente sobre a vice da Comissão de Direitos Humanos, eu peço o 

levantamento dessa reunião. Enfim, para que a gente possa, na semana que vem, 

retomar e eleger o vice-presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – Em havendo 

consonância com os deputados dessa Comissão, os deputados que concordarem com o 

levantamento da presente sessão permaneçam como estão. (Pausa). Está aprovado, 

segundo proposta do deputado Alencar Santana. 

 

O SR. MARCO VINHOLI – PSDB - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – Pela ordem, 

deputado Marco Vinholi. 
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O SR. MARCO VINHOLI – PSDB - Só queria registrar a presença aqui da 

vereadora Aline, assistente social, que acompanha todas as questões sociais da região e 

está aqui presente. Eu queria cumprimentá-la aqui.  

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – Bem-vinda, 

Aline. 

 

O SR. MARCO VINHOLI – PSDB - Bem-vinda, vereadora.  

 

O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – Bem-vinda, 

vereadora. Seja muito bem-vinda aos trabalhos desta Casa. Está, portanto, levantada a 

presente sessão.  

 

* * * 

 

 

 

  


