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AUDIOTEXT SERVIÇOS E CIA. LTDA. - ME 

 

CPI - OPERAÇÃO ETHOS-CONDEPE 

07.11.2017 

 

O SR. PRESIDENTE - DOUTOR ULYSSES – PV – Muito boa tarde. Havendo 

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

presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída pelo Ato número 96, de 

17 de outubro de 2017, com a finalidade de investigar todos os citados na Operação 

Ethos e o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, vinculado à 

Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania, incluindo todos os seus membros. 

Registro com muito prazer a presença da nobre deputada Beth Sahão, dos nobres 

deputados Cezinha de Madureira, Coronel Telhada e Coronel Camilo, e este deputado 

que preside. Pergunto aos membros desse colegiado se há a indicação de algum nome 

para o cargo de presidente da Comissão.  

 

O SR. – Pela ordem, Sr. Presidente. Eu gostaria de fazer a indicação do Coronel 

Telhada para presidente da Comissão. 

 

O SR. PRESIDENTE - DOUTOR ULYSSES – PV – Algum deputado mais 

quer se manifestar? Coloco em votação o nome do nobre deputado Coronel Telhada. Os 

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

Aprovado. Declaro eleito presidente o Sr. Deputado Coronel Telhada, a quem convido 

para assumir os trabalhos. 

 

* * * 

 

-Assume a Presidência o Sr. Coronel Telhada 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE – CORONEL TELHADA – PSDB – Boa tarde a todos. 

Agradeço a indicação, a responsabilidade pela presidência de uma CPI, espero contar 

com o apoio dos senhores e senhoras que estão conosco nessa árdua missão. 
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Prosseguindo aqui na nossa votação, eu queria perguntar aos distintos membros desse 

Colegiado se há alguma indicação de nome de deputado para o cargo de vice-presidente 

da Comissão. 

 

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

 

O SR. PRESIDENTE – CORONEL TELHADA – PSDB – Pois não, deputado 

Cezinha de Madureira 

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA – DEM – Primeiro, cumprimentar V. Exa. 

pelo trabalho que é visto por todos neste estado e no país, através das redes, o trabalho 

que V. Exa. tem feito em defesa da Polícia Militar, tanto o senhor, quanto o Coronel 

Camilo, parabenizar V. Exa. pelo trabalho que tem feito pelo nosso povo. E agradecer 

pela indicação do partido para participar desta Comissão tão importante para os assuntos 

que serão tratados aqui.  

Eu gostaria de usar de minhas prerrogativas parlamentares para apresentar e 

indicar, não falei com ele, mas pelo carinho que ele tem, indicar o deputado Doutor 

Ulysses a ser vice-presidente desta Comissão.  

 

O SR. PRESIDENTE – CORONEL TELHADA – PSDB – Mais algum nome 

para indicação? Coloco em votação o nome do Sr. Deputado Doutor Ulysses. Os Srs. 

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

Aprovado, declaro eleito como vice-presidente o Sr. Deputado Doutor Ulysses. 

 

O SR. DOUTOR ULYSSES – PV – Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE – CORONEL TELHADA – PSDB – Pela ordem, Doutor 

Ulysses. 

 

O SR. DOUTOR ULYSSES – PV – Só para agradecer a indicação dos nobres 

deputados, colegas, e dizer que farei o possível para assumir esta responsabilidade e 

cumprir da melhor maneira possível tudo aquilo que me for devido. Senhor Presidente, 

conte conosco sempre.  
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O SR. PRESIDENTE – CORONEL TELHADA – PSDB – Muito obrigado.  

 

O SR. CORONEL CAMILO – PSD – Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE – CORONEL TELHADA – PSDB – Pela ordem, 

Coronel Camilo. 

 

O SR. CORONEL CAMILO – PSD – Bom, cumprimentar aqui o nosso 

presidente, Coronel Telhada, parabéns aí por assumir a CPI, por ter proposto a CPI de 

um assunto tão importante, que eu reputo de muita importância para o cidadão de São 

Paulo, tanto é que já apresentamos projetos nessa linha. Cumprimentar nossa querida 

Beth Sahão, deputada que faz parte da nossa CPI, Cezinha de Madureira, muito 

obrigada também pela colaboração com essa CPI, Doutor Ulysses, parabéns pela eleição 

como vice-presidente, conte comigo também, no que eu puder ajudar, e da mesma 

forma, Coronel Telhada, estamos à disposição aí.  

Vamos ver se conseguimos fazer mais, melhor, trazer os assuntos para serem 

discutidos na CPI, chegar a uma conclusão, e melhorarmos, se tudo der certo, não só 

essa parte da Secretaria da Justiça e do próprio Direitos Humanos, do próprio Conselho 

de Defesa de Direitos da Pessoa, um órgão tão importante para a população de São 

Paulo. Foi muito bem-criado, tenho divergências quanto a algumas atividades, mas é um 

órgão que eu reputo de muita importância para nossa sociedade paulista. Parabéns. 

 

O SR. PRESIDENTE – CORONEL TELHADA – PSDB – Obrigado, 

deputado. Eu queria consultar os senhores e senhora, a nossa pretensão seria primeiro 

acessarmos o processo, o inquérito referente ao caso para que tivéssemos, tomássemos 

pé realmente do que tem de concreto, para marcar uma reunião daqui aproximadamente 

uns 15 dias. Se os senhores e senhora concordarem, sempre por volta de 11 horas na 

terça ou na quarta-feira, eu sempre comunicarei com antecedência os senhores e 

senhoras, dizendo também contar com o apoio total de todos aqui para que façamos uma 

coisa isenta de qualquer paixão, mas que possamos chegar a uma solução adequada para 

um assunto tão importante e perigoso. Porque estamos falando de vidas humanas, de um 

Conselho de grande importância para o estado, que deverá ser inclusive valorizado com 

o nosso trabalho aqui de todos. Deputada Beth Sahão. 
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A SRA. BETH SAHÃO – PT – Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE – CORONEL TELHADA – PSDB – Pois não, senhora. 

 

 A SRA. BETH SAHÃO – PT – Queria solicitar a V. Exa. e aos demais 

deputados da possibilidade de fazermos, acho que os 15 dias que V. Exa. está propondo 

eu acho bom, de fazer nas quartas, às quartas. Porque terça é sempre um dia muito 

pesado para nós, eu venho do interior, sempre chego cedo, mas às vezes não sou 

responsável pelo trânsito dessa estrada e dessa cidade. Hoje mesmo tinha acidentes, 

atrasamos mais de 45 minutos para chegar aqui.  

Então, se puder ser na quarta-feira, acho que seria um bom dia, um dia mais leve 

para nós. Nem tanto, mas não é como a terça que eu acho que é puxado para todos. 

 

O SR. PRESIDENTE – CORONEL TELHADA – PSDB – Perfeito.  

 

O SR. CORONEL CAMILO – PSD – Pela ordem, Sr. Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE – CORONEL TELHADA – PSDB – Pela ordem, 

Coronel Camilo. 

 

O SR. CORONEL CAMILO – PSD – Eu também faço uma sugestão no mesmo 

sentido, vamos fazer de quarta-feira que eu acredito que é melhor para todos.  

 

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

 

O SR. PRESIDENTE – CORONEL TELHADA – PSDB – Pela ordem, 

deputado Cezinha. 

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA – DEM – Eu quero concordar com a Beth 

Sahão com a questão da quarta-feira, terça-feira estou com bastante Comissões e 

assuntos em horários encavalados. E na quarta-feira seria ótimo para poder ter um 

desempenho da presença nossa aqui. 
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O SR. PRESIDENTE – CORONEL TELHADA – PSDB – Perfeito. Eu quero 

marcar a presença, constar a presença do deputado Milton Vieira, seja bem-vindo, 

deputado. Fizemos a eleição com quórum regimental, onde fui eleito para presidente e o 

deputado Doutor Ulysses para vice-presidência. Então, estamos acertando aqui, 

possivelmente façamos uma reunião daqui 15 dias, de preferência nas quartas-feiras, 

sempre por volta de 11 horas.  

 

O SR. MILTON VIEIRA – PRB – Sr. Presidente, pela ordem.  

 

O SR. PRESIDENTE – CORONEL TELHADA – PSDB – Pois não, deputado. 

 

O SR. MILTON VIEIRA – PRB – Cumprimentar V. Exa., cumprimentar aqui 

Coronel Camilo, deputado Ulysses, Cezinha de Madureira, e a Beth, e a todos que estão 

aqui presentes, parabéns por V. Exa. ter sido eleito. 

 

O SR. PRESIDENTE – CORONEL TELHADA – PSDB – Obrigado. 

 

O SR. MILTON VIEIRA – PRB – Me desculpe um pouquinho do atraso, mas é 

tudo corrido. E o dia da Comissão ficou acertado no dia… 

 

O SR. PRESIDENTE – CORONEL TELHADA – PSDB – A princípio, quarta-

feira, será às quartas-feiras por volta das 11 horas.  

 

O SR. MILTON VIEIRA – PRB – 11 horas eu tenho Comissão de Transporte, 

presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE – CORONEL TELHADA – PSDB – Bom, nós 

conversaremos, nós temos 15 dias, vamos conversar e fechamos isso.  

 

O SR. MILTON VIEIRA – PRB – Faremos aí, porque não é toda quarta que 

tem a Comissão também. Então, de repente nós nos ajustamos. Então está bom, o que a 

Comissão decidiu, já era.  
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O SR. PRESIDENTE – CORONEL TELHADA – PSDB – Perfeito, tudo bem? 

Mais alguma coisa dos Srs. Deputados, Sra. Deputada?  

Então, não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos. Entrarei em 

contato através de suas assessorias, para marcarmos o dia da próxima reunião. Não 

havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente reunião. Muito obrigado. 

 

* * * 


