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AUDIOTEXT SERVIÇOS E CIA. LTDA. - ME 

 

 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO 

12.04.2017 

 

A SRA. PRESIDENTE - CÉLIA LEÃO – PSDB - ... Regimental, declaro 

aberta a reunião da Comissão de Constituição e Justiça. A primeira reunião neste biênio, 

e como primeira reunião, exatamente para formatar a Presidência e vice-presidência da 

nossa Comissão. 

 

O SR. CARLOS CEZAR – PSB - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - CÉLIA LEÃO – PSDB - Pela ordem, deputado... 

 

O SR. CARLOS CEZAR – PSB - ... Carlos Cezar... 

 

A SRA. PRESIDENTE - CÉLIA LEÃO – PSDB - ... Carlos Cezar... 

 

O SR. CARLOS CEZAR – PSB - Eu gostaria, Sra. Presidente, cumprimentado 

V. Exa. e parabenizando pelo trabalho que desempenhou nos últimos dois anos, de 

indicar V. Exa. para continuar à frente da nossa Comissão como Presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - CÉLIA LEÃO – PSDB - Muito obrigada, deputado 

Carlos Cezar, mas, bom... Eu deixo... 

 

O SR. ANTONIO SALIM CURIATI – PP - ... Pela ordem, Sra. Presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - CÉLIA LEÃO – PSDB - Pela ordem, deputado Dr. 

Salim Curiati. 

 

O SR. ANTONIO SALIM CURIATI – PP - Eu não podia ficar indiferente a 

esta manifestação do nobre deputado Carlos Cezar e pedir ao Deus todo poderoso que 
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conserve a senhora com muita saúde para que nós a tenhamos por mais longa data como 

deputada e como membro da Comissão de Justiça. Presidente, Deus te abençoe. 

 

A SRA. PRESIDENTE - CÉLIA LEÃO – PSDB - Muito obrigada, Dr. Salim 

Curiati. Esta deputada quer fazer o registro, com muita alegria e satisfação, das 

presenças dos deputados: Marta Costa; Gilmaci Santos; André Soares; Dr. Salim 

Curiati; Geraldo Cruz; Carlos Cezar; Roberto Tripoli; Paulo Correa; e Márcio Camargo. 

Todos os nossos membros da Comissão. 

Além da alegria também em reafirmar o nosso quórum. Eu quero registrar que o 

deputado Marcos Zerbini e o deputado Padre Afonso Lobato me ligaram de forma direta 

hoje com a dificuldade de estar aqui neste momento, mas pediu que eu trouxesse a 

justificativa de ambos. Portanto, estamos com o quórum absolutamente qualificado para 

fazermos as votações e as deliberações. 

O deputado Carlos Cezar, carinhosamente o deputado Salim Curiati, e 

certamente os demais também, já fizeram a indicação para a Presidência do nosso nome. 

Então, neste momento, passo a Presidência ao deputado - além de tudo, competência, 

história, caminhada, é o decano nosso. Cezinha de Madureira, seja bem-vindo também. 

Passo a Presidência neste momento ao Dr. Salim Curiati, que vai presidir os trabalhos 

para fazer a eleição da Presidência, porque a Presidente anterior, que sou eu, não pode 

fazer a votação. Então eu vou convidar o senhor. O senhor quer vir aqui?  

 

O SR. ANTONIO SALIM CURIATI – PP - Eu fico daqui. 

 

A SRA. PRESIDENTE - CÉLIA LEÃO – PSDB – Daí... Está bem? Então, Dr. 

Salim Curiati a partir deste momento é o Presidente e preside os trabalhos da CCJ, por 

favor.  

* * * 

 

- Assume a Presidência o Sr. Antonio Salim Curiati. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - ANTONIO SALIM CURIATI – PP - Honrado com 

a... Solicitado com a sugestão de que eu assumisse a Presidência, eu faço com muito 



3 
 

orgulho e com uma satisfação muito grande de modo que iniciamos os trabalhos agora 

para registrar então o início da votação. Pela ordem, eu colocaria em votação então no 

nome da Presidente Célia Leão e do vice-presidente. 

 

O SR. - Pela ordem, Sr. Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - ANTONIO SALIM CURIATI – PP - É só a 

Presidência então. E tem mais alguma indicação? Não havendo indicação, coloco em 

discussão o nome da deputada Célia Leão. Não havendo oradores inscritos, encerrada a 

discussão. Em votação. Aqueles que foram favoráveis permaneçam como estão. 

(Pausa). Eleita a deputada Célia Leão, Presidente da Comissão. Solicito então que a 

Presidente Célia Leão tome posse e faça a eleição do vice-presidente. 

 

* * * 

 

- Assume a Presidência o Sr. Célia Leão. 

 

* * * 

 

A SRA. PRESIDENTE - CÉLIA LEÃO – PSDB - Muito obrigada, deputado 

Salim Curiati.  

 

O SR. ROBERTO TRIPOLI - PV- Pela ordem, Sra. Presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - CÉLIA LEÃO – PSDB - Pela ordem, deputado 

Roberto Tripoli.  

 

O SR. ROBERTO TRIPOLI - PV-  Eu queria elogiar o trabalho de V. Exa. 

frente a Comissão nesses últimos dois anos, e não só os últimos dois anos, os longos 

anos que eu conheço Vossa Excelência.  Tem conhecimento de causa, neutra, 

democrática, ativa, uma pessoa honesta e séria. Venho aqui querendo votar em V. Exa., 

mas aí fiquei sabendo, conforme o regimento, que o suplente não pode votar. Então, eu 

só queria registrar o porquê de minha presença aqui e, se pudesse, teria o meu voto, com 

certeza. 
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Muito obrigado, Sra. Presidente e boa sorte neste trabalho nesses próximos dois 

anos.  

 

O SR. - Pela ordem, Sra. Presidente.  

 

A SRA. PRESIDENTE - CÉLIA LEÃO – PSDB – Obrigado, deputado 

Roberto Tripoli. Só para reforçar ao senhor e a todos os membros, que me chama a 

atenção esse pedacinho do nosso regimento interno que diz que o titular presente tem os 

seus direitos e deveres e os substitutos – obviamente, na ausência do titular - quando 

assume a cadeira do titular, porque ele é o substituto - na minha visão e na minha 

simples avaliação -, ele deveria assumir como um todo, com direitos e deveres. 

Portanto, ele pode, na ausência do titular, votar os projetos que estão naquela Comissão.  

Seja a Comissão qual for, no meu entendimento, deveria poder também votar no 

Presidente e no vice. Eu penso que é uma falha do regimento e que valeria a pena - pelo 

menos não neste momento - um debate ou uma conversa na reunião de líderes para ver 

se poderíamos mudar isso. Mas, de qualquer forma, agradeço a presença de V. Exa. e o 

sentimento de amizade e de voto que o senhor daria. Muito obrigada.  

 

O SR. PAULO CORREA JR – PEN - Pela ordem, Sra. Presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - CÉLIA LEÃO – PSDB - Pela ordem, nobre 

deputado Paulo Correa.  

 

O SR. PAULO CORREA JR – PEN - Presidente, primeiro parabenizá-la por 

esses anos que vem a frente dessa Comissão, uma das mais importantes da nossa Casa; 

como vem conduzindo os trabalhos com responsabilidade e respeito aos demais colegas 

e prudência na divisão do seu trabalho de visão das Comissões, que é feito com 

maestria, sempre dando uma atenção especial para todos nós deputados.  

Quero parabenizá-los e dizer que me sinto honrado em fazer parte desta 

Comissão e que, com certeza, trabalharemos para que os projetos caminhem o mais 

rápido possível. Também aproveito a oportunidade para indicar o nome do deputado 

Carlos Cezar para a vice-presidência da Comissão.  
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A SRA. PRESIDENTE - CÉLIA LEÃO – PSDB - Esta Presidência quer 

registrar também a presença do deputado Roque Barbieri, que está conosco e é membro 

da Comissão, assim como o deputado Professor Auriel. Agradecer a presença de todos e 

também a votação favorável ao nosso nome para presidir esta Comissão. Dizer que será 

diferente dos trabalhos dos últimos dois anos naquilo que nós pudermos aprimorar e 

fazer melhor; fazer com mais celeridade e com mais atenção.  

O nosso compromisso é o mesmo de sempre, dentro de uma palavra que é o 

sinônimo da liberdade, que é a democracia e respeito à posição dos deputados desta 

Comissão, ao momento do debate e fazer com que essa Comissão, de fato, consiga 

continuar fazendo e marcando a história nesta Casa. Então, eu quero agradecer a 

deputada Marta Costa; deputado Gilmaci; deputado André; deputado Márcio Camargo; 

deputado Paulo Correa; deputado Professor Auriel; deputado Roberto Tripoli; deputado 

Carlos Cezar; deputado Dr. Salim Curiati; deputado Roque Barbieri; e deputado André 

Soares pela presença e pelos votos que puderam nos dar. Agora que eu já ia... 

 

O SR. ROQUE BARBIERE – PTB - ... Pela ordem, Sra. Presidente... 

 

A SRA. PRESIDENTE - CÉLIA LEÃO – PSDB - ... Pela ordem, deputado 

Roque Barbieri. 

 

O SR. ROQUE BARBIERE – PTB - Eu queria pedir desculpa pelo atraso. Já 

foi votado e já foi eleito, mas eu queria consignar, mesmo que não conste aí, que o meu 

voto da minha cabeça e do meu coração é teu e sempre vai ter. Me desculpe pelo atraso 

e pela ausência na hora da votação. 

 

A SRA. PRESIDENTE - CÉLIA LEÃO – PSDB - Obrigada, deputado Roque 

Barbieri. Só para dizer que o senhor nunca está atrasado, o senhor sempre está fazendo 

alguma coisa importante em outro lugar, não é atraso. Eu já ia pedir a indicação de um 

nome de um deputado para compor o nosso trabalho de Mesa como o vice-presidente da 

Comissão de Constituição e Justiça, e o deputado Paulo Correa já o fez nominando e 

sugerindo o nome do grande deputado Carlos Cezar aqui da nossa Casa. Eu pergunto se 

tem mais alguma indicação a ser feita para a vice-presidência da CCJ. 

 

O SR. PROFESSOR AURIEL – PT - Pela ordem, Sra. Presidente. 
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A SRA. PRESIDENTE - CÉLIA LEÃO – PSDB - Pela ordem, Professor 

Auriel. 

 

O SR. PROFESSOR AURIEL – PT - É só para pedir desculpas pelo atraso, 

como o Roque Barbieri falou, o meu voto também seria de Vossa Excelência. Fiquei 

muito entristecido com essa situação, mas feliz que a senhora continua aqui na 

Presidência...  

 

A SRA. PRESIDENTE - CÉLIA LEÃO – PSDB – Fique tranquilo.  

 

O SR. PROFESSOR AURIEL – PT - ...Fazendo um excelente trabalho.  

 

A SRA. PRESIDENTE - CÉLIA LEÃO – PSDB – Obrigada, deputado 

Professor Auriel. Quero dizer que eu tenho certeza da sua posição e da sua verdade, do 

seu carinho e respeito. Recebo o voto da mesma forma e dizer que o voto - na hora em 

que o Sr. Deputado Salim Curiati presidiu os trabalhos para a votação - foi simbólico. 

Então, toda a Comissão constituída pelos membros fez a sua votação. Logo, o senhor e 

o deputado Roque estavam inclusos, mesmo, fisicamente, ainda chegando.  

Mas, muito obrigada.  

Então, deputado Carlos Cezar é o nome indicado para ser o vice-presidente da 

Comissão de Justiça e Redação. Nós colocamos em discussão, em debate o nome do 

deputado Carlos Cezar. Não havendo ninguém para discutir, está em votação. Os 

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

deputado Carlos Cezar, que já tem um trabalho enorme, agora é vice-presidente da CCJ.  

Parabéns, deputado Carlos Cezar.  

Bem, hoje nós não temos outra pauta senão esta pelo regimento. Eu pergunto, e 

já afirmo se for isso, que as nossas reuniões continuem sendo às quartas-feiras às 14 

horas e 30 minutos, que é o horário normal da Comissão até agora, e para a próxima 

quarta-feira já estaremos chamando. Porque temos uma pauta parada nesses dias, e para 

que possamos dar andamento. 

 

O SR. CARLOS CEZAR – PSB - Sra. Presidente... 
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A SRA. PRESIDENTE - CÉLIA LEÃO – PSDB – ... Se os deputados 

concordarem... Deputado Carlos Cezar, por favor. 

 

O SR. CARLOS CEZAR – PSB - Pela ordem, Sra. Presidente. Ainda em 

tempo, só para agradecer a V. Exa., mais uma vez parabenizá-la e agradecer a deputada 

Marta Costa; ao deputado Gilmaci Santos; deputado André Soares; deputado Roque 

Barbieri; deputado Salim Curiati; deputado Professor Auriel; meu amigo Márcio 

Camargo; meu amigo deputado Paulo Correa; nosso querido amigo deputado Geraldo 

Cruz; e todos que fazem parte desta Comissão pela indicação e aprovação para fazer 

parte e ajudar V. Exa. como vice-presidente desta importante Comissão aqui na Casa. 

Apenas isso. Muito obrigado, Sra. Presidente. 

 

O SR. GILMACI SANTOS – PRB - Pela ordem, Sra. Presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - CÉLIA LEÃO – PSDB – Pela ordem, nobre 

deputado Gilmaci Santos. 

 

O SR. GILMACI SANTOS – PRB - Só para parabenizar a V. Exa. por essa 

reeleição. Tenho certeza de que o trabalho desta Comissão será exitoso como tem sido 

ao longo desses dois anos com a senhora a Frente dessa Comissão. Eu tenho certeza de 

que esta Comissão e esta Casa farão muito para que o nosso estado continue andando 

nos bons trilhos, e através desta Comissão poderemos analisar e aprovar grandes 

projetos para nossa sociedade.  

Então, parabenizar a senhora, o Sr. Deputado Carlos Cezar, nosso vice-

presidente, e dizer que nós estaremos sempre aqui para trabalharmos juntos para fazer o 

nosso estado caminhar cada vez mais. 

 

O SR. MÁRCIO CAMARGO – PSC - Pela ordem, Sra. Presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - CÉLIA LEÃO – PSDB – Pela ordem, nobre 

deputado Márcio Camargo.  

 

O SR. MÁRCIO CAMARGO – PSC - Também gostaria de parabenizar a V. 

Exa. pelos dois anos que passamos aqui. Aprendi muito com a senhora e parabenizar 
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por ficar mais dois anos conosco, a senhora conduziu muito bem e eu tenho certeza de 

que irá conduzir. Cumprimentar o meu amigo Carlos Cezar também, como vice-

presidente desta Comissão tão importante nesta Casa, e os demais membros que aqui 

fazem parte. Muito obrigado.  

 

A SRA. PRESIDENTE - CÉLIA LEÃO – PSDB – Obrigada, deputado 

Márcio Camargo. Então, não havendo mais nada a ser deliberado, esta Presidência 

agradece a presença das assessorias agradecendo o trabalho que fizeram e que 

certamente vão fazer. A cada um dos assessores dos partidos políticos e também dos 

membros da Comissão, o deputado Geraldo Cruz; deputado Carlos Cezar, agora vice-

presidente da Comissão de Constituição e Justiça; deputado Márcio Camargo; deputado 

Gilmaci Santos; deputado Roque Barbieri; deputado André Soares; deputada Marta 

Costa; deputado Dr. Salim Curiati; e o deputado Paulo Correa também, que deram 

quórum e já fizeram acontecer a primeira reunião de trabalho desta Comissão.  

Muito obrigada, estão encerrados os nossos trabalhos.  

 

* * * 

 


