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AUDIOTEXT SERVIÇOS E CIA. LTDA. - ME 

 

CPI - OPERAÇÃO ETHOS-CONDEPE 

20.12.2017 

 

O SR. PRESIDENTE - CORONEL TELHADA - PSDB - Havendo número 

regimental, declaro aberta a 3ª Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, 

constituída pelo ato 26, 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 dos nobres deputados; Doutor Ulysses, 

Marta Costa, Beth Sahão, Vitor Sapienza e André Soares. Solicito à secretária que faça 

a leitura da Ata da sessão anterior. 

 

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

 

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

deputada Beth Sahão.  

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Para solicitar a dispensa da leitura da Ata. 

 

O SR. PRESIDENTE - CORONEL TELHADA - PSDB - É regimental. Está 

dispensada a leitura da Ata. Pauta para deliberação. Temos uma pauta que os senhores 

já devem ter em mãos, com 15 itens. Como a pauta é de minha solicitação, peço ao 

deputado Doutor Ulysses, meu vice-presidente, que faça a leitura do objeto e votação. 

 

* * * 

 

- Assume a Presidência o Sr. Doutor Ulysses. 

 

* * * 
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O SR. PRESIDENTE - DOUTOR ULYSSES - PV - Item um, do solicitante 

Coronel Telhada, requerimento 01/2017, que solicita aprovação do roteiro de 

investigação ou plano de trabalho desta Comissão Parlamentar de Inquérito. Em 

discussão. 

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - DOUTOR ULYSSES - PV - Pela ordem.  

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Aqui tem um roteiro de investigação só citando, 

mas queríamos saber qual é a proposta desse roteiro e o conteúdo, porque não 

recebemos. Para podermos discutirmos.  

 

O SR. CORONEL TELHADA - PSDB - A senhora quer ler? 

 

O SR. PRESIDENTE - DOUTOR ULYSSES - PV - Pode ler. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Será que a secretaria podia arrumar uma cópia 

para nós? 

 

O SR. CORONEL TELHADA - PSDB - Deixa ele ir lendo. 

 

O SR. PRESIDENTE - DOUTOR ULYSSES - PV - Item um - o secretário 

estadual da Secretaria de Justiça e Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo, Dr. 

Márcio Fernando Elias Rosa; o subprocurador geral de Justiça de Políticas Criminais e 

Institucionais do Estado de São Paulo, Dr. Mário Surrubbo. Item dois - o delegado de 

polícia, Dr. Everson Aparecido Conteli; o promotor de justiça do Estado de São Paulo, 

Daniel Julian. Item três - Luiz Carlos dos Santos, membro do Condepe. Item quatro - 

Rildo Marcos Oliveira, presidente do Condepe biênio 2014-2016; Renê Ivo Gonçalves, 

vice-presidente do Condepe biênio 2014-2016. 

Item cinco - a Sra. Maria Nazaré Cupertino, membro do Condepe biênio 2014-

2016, e atual presidente biênio 2016-2018; Wenderson Gasparotto, vice-presidente do 

Condepe biênio 2016-2018. Item seis - Dr. Marcos da Costa, presidente da seccional da 
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Ordem dos Advogados do Brasil - SP. Item sete - Carlos Alberto de Quadros Bezerra 

Júnior. 

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - DOUTOR ULYSSES - PV - Terminou. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Eu queria perguntar a V. Exa. se esse roteiro foi 

publicado.  

 

O SR. PRESIDENTE - DOUTOR ULYSSES - PV - Eu não estou em condições 

de responder.  

 

O SR. CORONEL TELHADA - PSDB - Primeiro precisa ser votado, para 

depois ser publicado.  

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Não. 

 

O SR. PRESIDENTE - DOUTOR ULYSSES - PV - Eu devolvo a Presidência 

para o Coronel Telhada.  

 

* * * 

 

- Assume a Presidência o Sr. Coronel Telhada. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - CORONEL TELHADA - PSDB - Retorno à 

Presidência. Pois não, deputada? 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Só queria ponderar o seguinte, todos os 

requerimentos que apresentamos, sempre são protocolados nas Comissões ou CPIs, e 

eles têm que ser publicados. Eles não sendo publicados, primeiro precisam ser 

publicados para depois votados. 
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O SR. PRESIDENTE - CORONEL TELHADA - PSDB - Perfeito. Ele é 

primeiro discutido, para depois ser publicado. Ele sendo agora aprovado, vamos 

publicá-lo.  

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Não, pelo contrário. Eu gostaria de consultar os 

técnicos da Mesa e o regimento das CPIs, para verificar isso. Ao contrário, primeiro é a 

publicação.  

 

O SR. PRESIDENTE - CORONEL TELHADA - PSDB - Exatamente, 

deputados. É um plano de trabalho. Nós podemos inclusive modificar esse plano aqui, 

para ele ser publicado. Nós precisamos votar todos os requerimentos que estão aqui na 

pauta. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Só me permite suspensão por um minutinho?  

 

O SR. PRESIDENTE - CORONEL TELHADA - PSDB - Lógico. Vamos 

suspender então, por um minutinho. Por gentileza. 

 

* * * 

 

- Sessão suspensa.  

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - CORONEL TELHADA - PSDB - Vamos inverter a 

ordem. Vou retornar à Presidência o deputado Doutor Ulysses, e passamos ao item dois. 

Vamos aguardar, e votamos o item um ao final. Por favor, retorna à Presidência o 

Doutor Ulysses. 

 

* * * 

 

- Assume a Presidência o Sr. Doutor Ulysses.  
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* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - DOUTOR ULYSSES - PV - Item dois, requerimento 

02/2017, do deputado Coronel Telhada, solicita aprovação da prorrogação do prazo para 

conclusão dos trabalhos desta Comissão Parlamentar de Inquérito.  

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - DOUTOR ULYSSES - PV - Pela ordem, nobre 

deputada Beth Sahão. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Queria questionar, porque ainda estamos na 

primeira fase desta Comissão, que na verdade está hoje tentando aprovar alguns 

requerimentos. Fico me perguntando como podemos prorrogar uma Comissão na 

medida em que nós não sabemos como será o desenrolar do tempo que teremos aqui 

interno. Quanto tempo será gasto. Eu não estou me furtando de eventualmente, se for o 

caso, fazê-lo. Mas acho que nesse momento é uma coisa não muito comum. Nós temos 

o prazo dela, de se não me engano 120 dias.  

Então antes de finalizar esse prazo, pelo menos nas outras CPIs que participei, a 

prática foi essa, umas duas semanas antes você faz um balanço e verifica se há 

necessidade de prorrogar o prazo ou não. Como aconteceu, por exemplo, na última CPI 

que participei, a da merenda. Quando estava próximo do termino, foi discutido com os 

membros da CPI e solicitada uma prorrogação de mais 30 dias. Acredito que não estou 

enganada. Se nós votarmos agora, como vamos votar uma prorrogação se não sabemos 

a necessidade, se será 30 ou 60, se não haverá necessidade? 

Então gostaria de solicitar para o autor, o Coronel Telhada - e não posso mais 

pedir vistas desse item - se ele pudesse deixar esse item para deliberarmos um pouco 

mais para frente, para dar o desenrolar dos nossos trabalhos verificando a real 

possibilidade dessa prorrogação. Só isso. 

 

O SR. - Pela ordem, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - DOUTOR ULYSSES - PV - Pela ordem, nobre 

deputado. 
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O SR. - Acho que na questão da deputada Beth Sahão, teria então que haver uma 

inversão da ordem. Tem que apreciar, porque tem dois aqui e não podemos mudar itens 

só pela vontade dos membros da Comissão. Teria que haver uma inversão da ordem. 

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - DOUTOR ULYSSES - PV - Pela ordem, nobre 

deputado Coronel Telhada. 

 

O SR. CORONEL TELHADA - PSDB - Nas outras CPIs que participei foi 

perfeitamente normal essa prorrogação, inclusive é até uma prevenção para o caso de ir 

chegando ao final, justamente não haver quórum ou algum impedimento para que se 

façam as reuniões na época. Então a prevenção é sempre essa, de já deixar um 

requerimento de prorrogação votado. Não há impedimento legal ou regimental para que 

isso ocorra. Se V. Exa. achar bom, eu colocaria em votação.  

 

O SR. PRESIDENTE - DOUTOR ULYSSES - PV - Acho que o mais correto é 

colocarmos em votação. Se houver aprovação, permanece o item. Está em votação. Os 

deputados que forem favoráveis... 

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - DOUTOR ULYSSES - PV - Pela ordem, deputada. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Para solicitar votação nominal.  

 

O SR. PRESIDENTE - DOUTOR ULYSSES - PV - Então como vota, nobre 

deputado Coronel Camilo? 

 

O SR. CORONEL CAMILO - PSD - Voto a favor do requerimento. 

 

O SR. PRESIDENTE - DOUTOR ULYSSES - PV - Nobre deputada Beth 

Sahão? 
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A SRA. BETH SAHÃO - PT - Voto contrário, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - DOUTOR ULYSSES - PV - Nobre deputado Vitor 

Sapienza? 

 

O SR. VITOR SAPIENZA - PPS - Favorável ao requerimento. 

 

O SR. PRESIDENTE - DOUTOR ULYSSES - PV - Nobre deputado? 

 

O SR. - Favorável. 

 

O SR. PRESIDENTE - DOUTOR ULYSSES - PV - Coronel Telhada? 

 

O SR. CORONEL TELHADA - PSDB - Favorável, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - DOUTOR ULYSSES - PV - Este presidente também 

vota favorável. Cinco a um, aprovado o requerimento.  

Item três, requerimento 03/2017, do deputado Coronel Telhada, solicita o convite 

para oitiva do Sr. Éverson Aparecido Contelli, delegado de polícia da Central de Polícia 

Judiciária de Presidente Venceslau. Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está 

encerrada a discussão. Em votação. Os deputados que forem favoráveis, permaneçam 

como se encontram. (Pausa). Aprovado. 

Item quatro, requerimento 04/2017, do deputado Coronel Telhada, solicita 

convocação para oitiva das seguintes pessoas; Sr. Luiz Carlos Santos, ex vice-presidente 

do Condepe biênio 2016-2018, e suplente no biênio 2014-2016, condenado 

criminalmente e preso; Sr. Rildo Marques de Oliveira e Sr. Renê Ivo Gonçalves, 

respectivamente presidente e vice-presidente do Condepe biênio 2016-2018; Sra. Maria 

Nazaré Cupertino e Sr. Wenderson Gasparotto, respectivamente presidente e vice-

presidente do Condepe biênio 2016-2018. Em discussão. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE - DOUTOR ULYSSES - PV - Pela ordem, nobre 

deputada Beth Sahão. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Eu gostaria de discutir o seguinte, normalmente 

como aqui me parece que o maior acusado é esse Sr. Luiz Carlos dos Santos, que 

inclusive já foi condenado e preso, eu queria sugerir ao Coronel Telhada para que ele 

pudesse ficar... Que essa CPI pudesse ouvir primeiro delegados, promotores, secretário 

de Justiça e Cidadania. Ele é quem desencadeou esse processo. Me parece que há um 

estabelecimento até pelo Código Penal, que ele como réu, deveria ser ouvido ao final 

desta CPI.  

Portanto, queria fazer essa sugestão para o Coronel Telhada, se pudéssemos 

deixar o Sr. Luiz Carlos Santos para ouvi-lo após essas pessoas que estão sendo 

convocadas. 

 

O SR. VITOR SAPIENZA - PPS - Pela ordem, presidente. Vou reiterar o apoio 

da forma que V. Exa. está propondo, mesmo porque me parece que o Luiz Carlos dos 

Santos era a cabeça de tudo isso. Então na hora que temos intenção de fazer uma 

pesquisa visando entender melhor, nada mais natural que primeiro ouvirmos a pessoa 

mais comprometida. Se for o caso depois, ele será chamado também para apurarmos os 

choques que por ventura tenham existido.  

 

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

justamente isso que vamos propor ao final no plano de trabalho. Esse requerimento é só 

para aprovarmos as intimações e oitivas. No final aprovamos o roteiro e fazemos isso. 

Concordo com o que a Beth falou e com o que o deputado Vitor falou. Fechamos isso 

ao final, no roteiro de trabalho. Ok? 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Ok. 

 

O SR. PRESIDENTE - DOUTOR ULYSSES - PV - Em votação.  

 

O SR. VITOR SAPIENZA - PPS - Pela ordem, presidente. Na hora que V. Exa. 

estava fazendo uma exposição, me deram duas falhas. Vossa Excelência só falou sobre 

a primeira parte. Me parece que tem uma continuação. Não falou do Marcos da Costa.  
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O SR. - Isso é o item um, nós vamos votar ele depois.  

 

O SR. CORONEL TELHADA - PSDB - É o item quatro que está votando. 

 

O SR. PRESIDENTE - DOUTOR ULYSSES - PV - Em votação o item quatro. 

Os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. (Pausa). 

Aprovado. 

Item cinco, requerimento 05/2017, do deputado Coronel Telhada, solicita o envio 

de ofício para o Condepe, requerendo todas as Atas de reuniões, deliberações, 

nomeações das eleições relativas aos biênios 2012-2014, 2014-2016 e 2016-2018, para 

conselheiros e suplentes. Em discussão. Em votação. Deputados que forem favoráveis 

permaneçam como se encontram. (Pausa). Aprovado. 

Item seis, requerimento 06/2017, do deputado Coronel Telhada, solicita o envio 

de ofício para as corregedorias da Polícia Militar do Estado de São Paulo e da Polícia 

Civil do Estado de São Paulo, às Ouvidorias de Polícia do Estado de São Paulo, e à 

Secretaria de Administração Penitenciária, para que informem o número e tipo de 

denúncias realizadas a partir de 2014, contra os servidores de cada instituição realizadas 

e/ou acompanhadas pelo Condepe e pelo CODH - Conselho Ouvidor de Direitos 

Humanos e Cidadania. Em discussão. Em votação. Deputados que forem favoráveis 

permaneçam como se encontram. (Pausa). Aprovado. 

Devolvo a Presidência ao nobre deputado Coronel Telhada. Muito agradecido. 

 

* * * 

 

- Assume a Presidência o Sr. Coronel Telhada.  

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - CORONEL TELHADA - PSDB - Muito obrigado, 

Doutor Ulysses. Prosseguindo nos itens, vamos para o item sete.  

 

O SR. ANDRÉ SOARES - DEM - Pela ordem, presidente. 
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O SR. PRESIDENTE - CORONEL TELHADA - PSDB - Pela ordem, 

deputado. 

 

O SR. ANDRÉ SOARES - DEM - Quero solicitar vistas. 

 

O SR. PRESIDENTE - CORONEL TELHADA - PSDB - Do item sete? Vistas 

ao deputado André Soares. 

Item oito. Queria ver com a deputada Beth Sahão, que faz um requerimento 

solicitando o Sr. Éverson Aparecido Contelli, o delegado. A oitiva dele já foi aprovada 

no item três. Portanto, perde a finalidade. Queria ver com V. Exa. se a senhora retira. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Tudo bem, pode ser. 

 

O SR. PRESIDENTE - CORONEL TELHADA - PSDB - Retirado o item oito.  

Item nove, requerimento 09/2017, da deputada Beth Sahão e dos deputados João 

Paulo Rillo e Alencar Santana Braga, solicita a convocação para oitiva do Sr. Daniel 

Zulian, promotor de justiça membro do GAECO - Grupo de Atuação Especial de 

Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado de São Paulo, que 

participou da Operação Ethos. Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está 

encerrada a discussão. Em votação. Os deputados que forem favoráveis permaneçam 

como se encontram. (Pausa). Aprovado. 

Item dez. 

 

O SR. ANDRÉ SOARES - DEM - Pela ordem, presidente. 

 

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

deputado André Soares. 

 

O SR. ANDRÉ SOARES - DEM - Quero solicitar vistas. 

 

O SR. PRESIDENTE - CORONEL TELHADA - PSDB - Vistas concedidas ao 

deputado André Soares.  

Item 11, requerimento 11/2017, da deputada Beth Sahão e dos deputados João 

Paulo Rillo e Alencar Santana Braga, solicita a convocação para oitiva do Sr. Carlos 
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Alberto Quadros de Bezerra Junior, deputado estadual da Assembleia Legislativa do 

Estado de São Paulo filiado ao PSDB, membro do Condepe indicado pela Alesp para 

controle desse órgão, que acompanhou o desenvolvimento da operação Ethos. Em 

discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação. Os 

deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. (Pausa). Aprovado. 

Devolvo a Presidência ao deputado Doutor Ulysses, tendo em vista que o item 12 

é de minha autoria.  

 

* * * 

 

- Assume a Presidência o Sr. Doutor Ulysses.  

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - DOUTOR ULYSSES - PV - Item 12, requerimento 

12/2017, do deputado Coronel Telhada, solicita o convite para oitiva do Sr. Marcos da 

Costa, presidente da seccional paulista da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB-SP. 

Em discussão. Em votação. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como se 

encontram. (Pausa). Aprovado. 

Devolvo a Presidência ao nobre deputado Coronel Telhada. 

 

* * * 

 

- Assume a Presidência o Sr. Coronel Telhada.  

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - CORONEL TELHADA - PSDB - Obrigado, deputado 

Doutor Ulysses. O item 13 é da deputada Beth Sahão.  

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Pela ordem, presidente. Eu gostaria de solicitar a 

V. Exa. que pudéssemos assinar conjuntamente, porque os dois requerimentos são 

idênticos.  
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O SR. - Um é convocação e o outro é convite. 

 

O SR. PRESIDENTE - CORONEL TELHADA - PSDB - A senhora pode 

transformar em convite. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Eu sou mais rigorosa, então eu convoco.  

 

O SR. PRESIDENTE - CORONEL TELHADA - PSDB - Podemos 

transformar em convite? 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - É nosso direito legal e constitucional, por que não 

fazê-lo?  

 

O SR. PRESIDENTE - CORONEL TELHADA - PSDB - A senhora quer 

manter a convocação ou transformar em convite? 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Pode ser convite, não há problema algum. Eu 

acho também que ele não vai se furtar a vir.  

 

O SR. PRESIDENTE - CORONEL TELHADA - PSDB - Também acho que 

não. Então se todos forem de acordo, o item 13 perde a finalidade e a deputada Beth 

Sahão assina comigo o convite ao Sr. Marcos da Costa, presidente da seccional paulista 

da OAB. Tudo bem? Assessoria, por gentileza providenciar. Item 13 perde a finalidade 

e está retirado, ok deputada Beth Sahão? 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Ok.  

 

O SR. PRESIDENTE - CORONEL TELHADA - PSDB - Item 14. 

 

O SR. ANDRÉ SOARES - DEM - Pela ordem, presidente. Quero solicitar vistas. 

 

O SR. PRESIDENTE - CORONEL TELHADA - PSDB - Vistas concedidas ao 

deputado André Soares.  
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Item 15, requerimento 15/2017, também da deputada Beth Sahão e dos deputados 

João Paulo Rillo e Alencar Santana Braga, solicita a convocação para oitiva do Sr. 

Paulo Dimas de Bellis Mascaretti, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo, que indicou um desembargador para composição do Condepe na vaga destinada 

ao Poder Judiciário paulista. 

 

O SR. ANDRÉ SOARES - DEM - Pela ordem, presidente.  

 

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

deputado. 

 

O SR. ANDRÉ SOARES - DEM - Questionar os deputados se podemos 

transformar em convite. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Podemos, inclusive porque... Vamos estabelecer 

um critério aqui, não sei se vocês concordam. Podemos até num primeiro momento, 

dependendo de quem estamos chamando, fazer um convite para sermos mais elegantes. 

Em seguida, se eles não atenderem o convite, aí sim podemos transformar em 

convocação. Podemos combinar assim? Porque senão vamos ficar em convite, convite e 

o cara não vem. Se vocês toparem. 

 

O SR. PRESIDENTE - CORONEL TELHADA - PSDB - Pelos deputados, 

tudo bem? Então transformamos o item 15 em convite ao Sr. Paulo Dimas de Bellis 

Mascaretti. Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. 

Em votação. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. 

(Pausa). Aprovado. 

Portanto, vamos retornar ao item um. Antes de eu passar a Presidência ao 

deputado Doutor Ulysses, pelos itens aprovados aqui pela deputada Beth Sahão, entrou 

o Sr. Daniel Zulian, promotor de Justiça e também o Sr. Paulo Dimas Mascaretti. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - O Márcio Elias Rosa também.  

 

O SR. PRESIDENTE - CORONEL TELHADA - PSDB - Então antes de 

colocar em votação, queria fechar com os senhores aqui. 
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A SRA. BETH SAHÃO - PT - Presidente, vamos suspender por mais 30 

segundinhos só para vermos.  

 

O SR. PRESIDENTE - CORONEL TELHADA - PSDB - Suspenso por dois 

minutos para fecharmos o roteiro. 

 

* * * 

 

- Sessão suspensa.  

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - CORONEL TELHADA - PSDB - Reaberta a sessão. 

Antes de passar a Presidência ao deputado Doutor Ulysses para votação, os senhores 

têm um plano de trabalho, o item um. A única alteração que fizemos em conjunto com 

os deputados é que depois do sétimo dia, no dia oito entraria o Dr. Márcio Elias Rosa e 

o Sr. Paulo Dimas Mascaretti. Perdão, ele já estava. Então no oitavo dia entraria só o 

Paulo Dimas Mascaretti. Se vocês olharem no roteiro, no dia primeiro já está o Dr. 

Márcio Elias Rosa, mas vamos ter que mudar isso aqui. Vamos deixar ele mais para a 

frente. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - O primeiro que vamos ouvir é o delegado. 

 

O SR. PRESIDENTE - CORONEL TELHADA - PSDB - No plano que os 

senhores têm em mãos, nós tiramos o Dr. Márcio Elias Rosa do dia um e passamos para 

o último dia, ok? O Dr. Mário Surrubbo, que está nesse item, o deputado André Soares 

pediu vistas, então não poderemos convocar nesse dia. Vamos votar novamente na 

próxima reunião. Então sendo aprovado esse plano de trabalho, começa a valer a partir 

do dia dois. Depois vou refazer e publico novamente. Tudo bem, Srs. Deputados? 

Passo a Presidência ao Doutor Ulysses, para votação do item um da pauta. 

 

* * * 
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- Assume a Presidência o Sr. Doutor Ulysses.   

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - DOUTOR ULYSSES - PV - Em votação, item um da 

pauta. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. (Pausa). 

Aprovado. Devolvo a Presidência ao nobre deputado Coronel Telhada. 

 

* * * 

 

- Assume a Presidência o Sr. Coronel Telhada. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - CORONEL TELHADA - PSDB - Muito obrigado, Srs. 

Deputados. Agradeço a todos pela presença. Só informando a Vs. Exas. que tem que 

assinar a documentação. Nós marcaremos e avisaremos depois a data para fevereiro de 

2018. Agradeço pela presença de todos. Bom Natal e ano novo a todos. Até fevereiro. 

 

 

 


