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AUDIOTEXT SERVIÇOS E CIA. LTDA. - ME 

 

CPI - OPERAÇÃO ETHOS/CONDEPE 

13.12.2017 

 

O SR. PRESIDENTE - CORONEL TELHADA – PSDB – Boa tarde senhores, 

cumprimentando a todos os presentes. Havendo número regimental, eu declaro aberta a 

segunda reunião de Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída pelo ato 96 de 17 de 

outubro de 2017... 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT-  ... Pela ordem, Sr. Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - CORONEL TELHADA – PSDB – Um minutinho, 

deixa eu abrir a reunião. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT- É porque não pode abrir a reunião. 

 

O SR. PRESIDENTE CORONEL TELHADA – PSDB – Por que?  

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT- Porquê deu duas horas e 16 minutos e não 

tinha quórum aqui. 

 

O SR. PRESIDENTE - CORONEL TELHADA – PSDB – Não, duas horas e 

15. Eu agradeço a preocupação de V. Exa. muito obrigado pelo acompanhamento, 

deputado. Havendo número regimental eu declaro aberta a segunda reunião de 

Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída pelo ato 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 a todos os seus membros.  

Eu registro com muito prazer a presença dos nobres deputados: Dr. Ulysses, nosso 

vice-presidente; Ed Thomas; Roberto Morais; o Coronel Camilo; e o deputado João 

Paulo Rillo. Também fazendo questão de fazer a fala da presença aqui do prezado 

deputado Gil Lancaster, que acompanha as nossas reuniões e que possivelmente, 

futuramente passará a ser membro efetivo dessa CPI.  
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Solicito a Secretaria a leitura da Ata da reunião anterior. 

 

O SR. - Pela ordem, Sr. Presidente.  

 

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

Deputado. 

 

O SR. - Pedir a dispensa da leitura, é de conhecimento de todos os deputados. 

 

O SR. PRESIDENTE - CORONEL TELHADA – PSDB – Perfeito, é 

regimental, e considerada-se lida a Ata da reunião anterior.  

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Pela ordem, Sr. Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - CORONEL TELHADA – PSDB – Pois não, Sr. 

Deputado.  

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT- Solicitar vistas do item um ao item 15.  

 

O SR. PRESIDENTE - CORONEL TELHADA – PSDB – Será feito. Deixa eu 

só eu abrir e dar entrada no assunto que o senhor já solicita. Então está dispensada a 

leitura da Ata da reunião anterior. Segundo item, vamos entrar na pauta para a 

deliberação que é a lista de objetos citados do item um ao item... 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT-  ... 15.  

 

O SR. PRESIDENTE - CORONEL TELHADA – PSDB – Vossa Excelência 

pede então, pelo deputado João Paulo Rillo está sendo pedido vistas do item um ao item 

15, é regimental... É 15 ou 14? Eu estou enganando aqui? 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT- 15.  

 

O SR. PRESIDENTE - CORONEL TELHADA – PSDB – 15, está coberto. 
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O SR. CORONEL CAMILO – PSD - Pela ordem, Sr. Presidente.  

 

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

deputado Coronel Camilo.  

 

O SR. CORONEL CAMILO – PSD – Vistas conjuntas.  

 

O SR. PRESIDENTE - CORONEL TELHADA – PSDB – É regimental. Então 

estão concedidas vistas conjuntas, senhora secretária, ao deputado João Paulo Rillo e ao 

deputado Coronel Camilo. Senhores, tendo em vista que a nossa reunião hoje se atém 

justamente a esses itens que foram pedidos vistas, eu queria saber de Vs. Exas. se mais 

alguém tem algum assunto que gostaria de tratar. Não havendo assunto, então eu estou 

pensando que na semana que vem, nós chamamos uma nova reunião na quarta-feira, no 

mesmo horário para deliberarmos essa pauta de 15 itens e se for do acordo dos senhores 

deputados, marcamos já para fevereiro a oitiva das pessoas que estão sendo solicitadas 

aqui.  

Pode ser então? Então algum deputado quer dizer mais alguma coisa? Mais 

alguma declaração? Então, senhores deputados, eu agradeço muito a presença de todos, 

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

a todos.  

 

* * * 


