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AUDIOTEXT SERVIÇOS E CIA. LTDA. - ME 

 

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR 

10.05.2016 

 

O SR. PRESIDENTE - Boa tarde, Srs. Deputados. Se eu estiver atrapalhando a 

conversa da frente eu posso interromper a sessão. Havendo número regimental dos 

senhores deputados, declaro aberta a reunião especial convocada para a eleição do 

presidente e do vice-presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar.  

Inicialmente eu queria dizer que não houve nenhuma discussão prévia a respeito 

de quem poderia ser o presidente e quem poderia ser o vice. Nós estamos chegando aqui 

como se estivéssemos vindo de barcos diferentes para o mesmo porto. Eu queria 

consultar os senhores deputados se nós vamos eleger o presidente e o vice sem 

sabermos quais são os deputados devidamente indicados ou aqueles que querem presidir 

ou querem ser vice-presidentes. Ou adiamos para uma próxima data.  

Lembro que esse Conselho de Ética, diferentemente de outras legislaturas, de 

outros biênios tem uma importância relevante, principalmente porque está ocorrendo no 

nosso país uma completa inversão de valores. Nós estamos correndo o risco de ter a 

mais grave e a mais perigosa ditadura que existe, que é do poder judiciário. Esse 

Conselho de Ética corre o risco de que nós venhamos a bater nas portas do judiciário a 

qualquer rajada de vento, venha do norte ou venha do sul. Aí a importância de nós 

caminharmos, deputado Luiz Fernando. Com celeridade sim, mas também com 

serenidade na escola do presidente e do vice-presidente.  

Se algum dos senhores deputados tem alguma sugestão a dar, eu, particularmente, 

senhores deputados, acharia mais interessante que nós nos debruçássemos com calma, 

até adiando, se fosse o caso, e convocando desde já uma outra reunião. Para que 

pudéssemos caminhar juntos, se possível, na escolha do presidente e do vice-presidente.  

Gostaria que os senhores parlamentares, se quiser se manifestar. Mesmo porque 

nós estamos em uma época onde a palavra pouco vale. Essa é a minha preocupação, 

deputado. Palavra já foi flechada lançada que não volta mais. A palavra hoje pouco 

importa. É por isso que eu quero deixar claro aqui, deputado João Paulo Rillo, que nós 

não estamos, neste momento, esta comissão tem um papel importante na Casa. Não 

podemos fazer injustiças. E penalizar fato a fato, não casos pontuais.  
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E aí a minha preocupação de nós chegarmos nesse conselho, nessa reunião ser ter 

uma única indicação de quem possa presidir esse conselho e de quem possa ser o vice-

presidente. Portanto eu sugiro que a gente remarque a data e veja outro dia para nós 

elegermos. 

 

O SR. AFONSO LOBATO - PV - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - Você espera eu terminar? 

 

O SR. AFONSO LOBATO - PV - Espero, por isso pedi pela ordem. 

 

O SR. PRESIDENTE - Vossa excelência espera eu terminar depois pede pela 

ordem. O que eu estou esclarecendo é que nós deveríamos dar um prazo até para as 

nossas consciências, para os próximos passos desse conselho. Pela ordem, deputado 

Padre Lobato. 

 

O SR. AFONSO LOBATO - PV - Senhor presidente, a sugestão como de fato o 

momento exige, faz tempo que nós estamos já buscando quórum para eleger o 

presidente e vice-presidente dessa comissão, eu sugiro que nós possamos deixar essa 

votação para amanhã. Nós teríamos tempo hoje, tempo hábil para estar conversando, 

ouvindo. E que amanhã nós possamos decidir isso. Nós teríamos tempo, um tempo 

fechado. Porque nós já estamos já quase indo para o meio da legislatura, dessa 

legislatura e nós não estamos conseguindo reunir o Conselho de Ética. Então essa é a 

minha sugestão, Sr. Presidente. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - Pela ordem, Carlão Pignatari. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Eu quero, primeiro cumprimentá-lo, 

por ter hoje, a serenidade de começarmos a discussão para escolher o presidente, o vice. 

Agora é uma, não sei se é questão de ordem, o que é, se nós podemos postergar, 

prorrogar essa reunião por 24 horas, para que não precise publicar em “Diário Oficial” 

mais, para que não se precise dar publicidade aos fatos. Eu quero saber se pode ou não. 
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E uma colocação que nós temos que fazer, que eu acho que com muita tranquilidade 

para escolhermos por unanimidade o nosso presidente, o nosso vice-presidente do 

Conselho de Ética. 

 

O SR. - Sr. Presidente. Meu amigo, deputado Carlão Pignatari, nós podemos, 

agora neste momento, convocar para amanhã uma reunião às 15 horas. Se for o caso, eu 

já faço a convocação para amanhã as 15 horas nós tratarmos esse assunto. 

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, deputado João Paulo Rillo.  

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Eu, que tanto insisti junto com outros 

deputados para que o Conselho de Ética fosse instalado nessa Casa, eu que por diversas 

vezes fiz o debate do quão importante o conselho é para debater alguns assuntos 

relacionados a deputado. Eu que, na semana passada, fui representado por três 

deputados da Casa aqui no Conselho de Ética, que falaram até em cassação do meu 

mandato.  

Eu, obviamente, sendo uma decisão de maioria, não me cabia outra coisa que não 

acatar a prorrogação. Mas eu quero manifestar a minha discordância e eu acho que nós 

temos que eleger hoje o presidente e o vice do conselho. Até porque eu tenho interesse 

no quanto antes ser ouvido e me submeter aqui ao Conselho de Ética, bem como outras 

representações que existem e existirão. Por exemplo, nós sabemos que tem uma ordem 

aqui a ser respeitada.  

O presidente da Casa já foi representado também pelo deputado Raul Marcelo, 

pelo suposto envolvimento na máfia da merenda. Então como eu tenho ansiedade em ser 

ouvido, no que diz respeito a minha representação, é necessário instalar, eleger o 

presidente, o vice e apurar primeiro a representação contra o presidente para depois 

apurar a representação contra a mim, o meu mandato. Então eu demonstro aqui, 

registrar a minha discordância em adiar a reunião. No entanto, respeitarei a decisão de 

maioria do conselho. 

 

O SR. PRESIDENTE - Eu lamento de discordar de V. Exa, deputado Rillo, mas 

eu acho que a sugestão do deputado Padre Lobato é mais acertada. Eu coloco até em 
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votação a sugestão apresentada pelo deputado Padre Lobato mesmo reconhecendo que 

nós não estamos tratando de questão de mérito nenhuma. Ainda não chegou nenhuma 

representação aqui. “Ah, não foi criada”. É fácil as pessoas criticarem. Não foi criada? 

Quais são os motivos? Como isso não cabe nesse momento, como é fácil fazer pré-

julgamento, eu tenho uma intolerância grave em relação a pré-julgamentos. Gravíssima. 

Por isso nós temos que ter muita cautela, deputado Fernando. Eu gostaria, portanto, de 

colocar em votação a sugestão do deputado Padre Lobato convocando desde já, se for o 

caso. Amanhã uma reunião, na mesma hora de hoje. 

 

O SR. ED THOMAS - PSB - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - Eu quero manifestar a posição do deputado Ed Thomas. 

 

O SR. ED THOMAS - PSB - Eu fico com a posição, pelo deputado Padre 

Afonso Lobato. 

 

O SR. PRESIDENTE - Padre Lobato? 

 

O SR. AFONSO LOBATO - PV - Com a minha sugestão, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - Deputado Coronel Camilo? 

 

O SR. CORONEL CAMILO - PSD - Da mesma forma, Sr. Presidente. O 

adiamento aí até amanhã, no mesmo horário. 

 

O SR. PRESIDENTE - Deputado Carlão Pignatari? 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Com o deputado Padre Lobato. 

 

O SR. PRESIDENTE - Deputado Luiz Fernando? 

 

O SR. LUIZ FERNANDO - PT - Acompanho o deputado Padre Afonso Lobato. 

 

O SR. PRESIDENTE - Deputado João Paulo Rillo. 
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O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT -Eu manifesto contra o encaminhamento. 

 

O SR. PRESIDENTE - Portanto nós estamos remarcando e já estamos 

convocando uma reunião para amanhã as 15 horas, esse mesmo plenário, para tratar da 

eleição de presidente e vice-presidente do Conselho de Ética. Nada mais havendo a 

tratar, está levantada, encerrada. 

 

* * * 


