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AUDIOTEXT SERVIÇOS E CIA. LTDA. - ME 

 

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR 

06.12.16 

 

O SR. PRESIDENTE - JOSÉ CARLOS ARAÚJO - PR – Senhores e senhoras, 

Srs. Deputados, foi aberta a sessão do nosso Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, 

terceira reunião extraordinária. Solicito ao secretário a leitura da Ata da reunião 

anterior. 

 

O SR. DAVI ZAIA – PPS - Pela ordem, Sr. Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - JOSÉ CARLOS ARAÚJO - PR – Pela ordem, 

deputado Davi Zaia.  

 

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Solicito a dispensa da dispensa da leitura da Ata. 

 

O SR. PRESIDENTE - JOSÉ CARLOS ARAÚJO - PR – É regimental, está 

dispensada a leitura da Ata. Gostaria de então passar para os assuntos da pauta de hoje. 

Primeiro dando a notícia aos senhores de que nós tivemos três reuniões sem o quórum 

necessário. Como Presidente, nós já fizemos de acordo com o regimento a distribuição 

de duas denúncias que aportaram, uma ao nosso deputado Davi Zaia e outra ao Padre 

Lobato; eles têm 15 dias para retornar com o relatório dizendo se é admissível a 

denúncia, para depois o Conselho poder agir. Essas duas denúncias foram distribuídas.  

Gostaria de cientificar aos senhores da existência de um ofício proveniente da 

Câmara Municipal de Jacareí requerendo ao Conselho de Ética que instaure um 

procedimento contra o deputado André do Prado. O requerimento faz uma série de... Ele 

não tem nada de consistente, mas vou dar disposição depois até para que todos leiam, 

pode passar um para cada, por causa da nomeação de um assessor e coisas desse tipo, 

que é um assunto que inclusive já foi discutido e visto que não caberia.  

Senhores e senhoras, nossos deputados, diz o regimento e o conselho que as 

denúncias não podem vir de origem que não seja dos próprios parlamentares ou da 

Mesa Diretora. Nesse caso faço uma sugestão aos senhores que nós não conhecemos e 
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peço o arquivamento deste requerimento. Vou aguardar a leitura dos senhores e se 

concordarem, vou colocar em votação.  

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO – PT - Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - JOSÉ CARLOS ARAÚJO - PR – Pois não, deputado 

Rillo.  

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO – PT – Vossa Excelência já explicou e, se não 

cabe recebimento deste conselho que não seja por parlamentar, deve ir à voto. O senhor 

pode rejeitar de ofício. 

 

O SR. PRESIDENTE - JOSÉ CARLOS ARAÚJO - PR – Por uma questão de 

trabalharmos em conjunto, fiz essa propositura. Poderia até arquivar e pronto.  

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO – PT – A partir do momento em que o senhor 

coloca em votação, abre-se a discussão sobre o mérito, então é ruim nós deliberarmos 

sobre algo que desconhecemos, ou melhor, não precisa arquivar, pode remeter à Mesa 

diretora que é o... 

 

O SR. PRESIDENTE - JOSÉ CARLOS ARAÚJO - PR – Não, isso teve a 

Mesa, mas também não tomou conhecimento.  

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO – PT – O senhor entende? 

 

O SR. PRESIDENTE - JOSÉ CARLOS ARAÚJO - PR – Entendi. Senhores, 

então está tomada uma decisão pela Presidência do Conselho, democrático... 

 

O SR. - ...Monocrático.  

 

O SR. PRESIDENTE - JOSÉ CARLOS ARAÚJO - PR –...Não, democrática.  

 

O SR. – Construtiva.  
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O SR. PRESIDENTE - JOSÉ CARLOS ARAÚJO - PR – Está arquivado o 

requerimento. Gostaria de saber se algum dos nossos deputados tem algum assunto a ser 

comentado? Então, estou comunicando aos senhores que faremos uma última reunião na 

semana que vem e se tivermos já os relatórios, analisaremos, senão... Dia 16 é outra, 

preferem aguardar? Depois do dia 16 não teremos mais reunião.  

Porque então teríamos que fazer uma reunião no dia 19 ou 20... Até 21 ou 22? 

Então fica assim, sem - por enquanto - marcação de data do conselho. Se eu receber 

antecipadamente os relatórios, eu os convoco, caso contrário, vamos aguardar. 

Se houver trabalhos na Casa até o dia 20, faremos dia 19 ou 20. Não havendo 

trabalhos, isso fica adiado para janeiro. 

Agradeço a presença de todos e, nada mais tendo a tratar, está encerrada a 

presente reunião do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Muito obrigado a todos.  

 

* * * 


