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AUDIOTEXT SERVIÇOS E CIA. LTDA. - ME 

 

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR 

11.05.2016 

 

O SR. PRESIDENTE - CAMPOS MACHADO - PTB - Queria convidar o 

deputado Carlos Bezerra e o deputado Roberto Tripoli para que façam parte desse 

colégio. Deputado Carlos Bezerra, faça o favor. Por motivo de honra.  

 

O SR. - Eu estou paramentado, Sr. Presidente. 

 

O SR. - Vossa excelência veio arrumado? 

 

O SR. PRESIDENTE - CAMPOS MACHADO - PTB - Convidar também o 

deputado Coronel Telhada para que faça parte da... 

 

O SR. - Prestigiar a reunião. 

 

O SR. - Eu estou bem. 

 

O SR. - Prestigiar, sempre bom, não é? 

 

O SR. PRESIDENTE - CAMPOS MACHADO - PTB - Havendo número 

regimental, declaro aberta a reunião especial que nós convocamos ontem para que esse 

conselho possa indicar o seu presidente e o seu vice. Começo saudando o nobre 

deputado Ed Thomas... 

 

O SR. - Pela ordem, Sr. Presidente. Sr. Presidente. Desculpa, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAMPOS MACHADO - PTB - Deputados Coronel 

Camilo, Davi Zaia, Carlos Bezerra, André Soares, Lobato, Coronel Telhada, Roberto 

Tripoli, Fernando Machado. O deputado, pai do Iago, João Paulo Rillo. Essa sessão é 

muito rápida e muito específica. Eu começo indagando se temos alguma indicação para 

um parlamentar presidir esse conselho. 
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O SR. ED THOMAS - PSB - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAMPOS MACHADO - PTB - Pela ordem, deputado 

Ed Thomas. 

 

O SR. ED THOMAS - PSB - Nós temos como indicação o nome do digno 

deputado Coronel Camilo. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAMPOS MACHADO - PTB - Algum parlamentar 

tem outra indicação? 

 

O SR. - Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAMPOS MACHADO - PTB -Pois não. 

 

O SR. - Eu gostaria de indicar o deputado padre Afonso Lobato.  

 

O SR. PRESIDENTE - CAMPOS MACHADO - PTB - Pois não. Colocada em 

votação entre o deputado padre Lobato e o deputado Coronel Camilo. Eu começo 

indagando, evidentemente, com grande clareza, qual é o voto do deputado Ed Thomas. 

 

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

fui pego de surpresa na indicação, então eu quero declinar, agradecer ao deputado, 

quero declinar dessa indicação, agradecer, está bom? Muito obrigado, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAMPOS MACHADO - PTB - Tendo em vista a 

manifestação do nosso deputado padre Lobato, temos apenas um candidato. Mas vou 

fazer questão de colher os votos. Deputado Ed Thomas, como vota? 

 

O SR. ED THOMAS - PSB - Como eu tive o privilégio de fazer a indicação, na 

indicação do digno deputado Coronel Camilo. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAMPOS MACHADO - PTB - Deputado Coronel 

Camilo. 
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O SR. CORONEL CAMILO - PSD - Fico muito honrado, presidente. Aceito. E 

gostaria de presidir esse conselho. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAMPOS MACHADO - PTB - Deputado Davi Zaia. 

 

O SR. DAVI ZAIA - PPS - Também, com muita honra, indicar e votar no 

Coronel Camilo, deputado Coronel Camilo. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAMPOS MACHADO - PTB - Deputado André 

Soares. 

 

O SR. ANDRÉ SOARES - DEM - Com a indicação do deputado Ed Thomas, 

parabenizando o Coronel Camilo pela presidência. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAMPOS MACHADO - PTB - Deputado padre 

Lobato. 

 

O SR. AFONSO LOBATO - PV - Coronel Camilo, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAMPOS MACHADO - PTB - Deputado Carlão 

Pignatari. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Coronel Camilo. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAMPOS MACHADO - PTB - Deputado Luiz 

Fernando. 

 

O SR. LUIZ FERNANDO MACHADO - PSDB - Coronel Camilo, Sr. 

Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAMPOS MACHADO - PTB - Deputado João Paulo 

Rillo.  
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O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Declaração de voto, Sr. Presidente. Sr. 

Presidente, consta que o Código de Ética e Decoro Parlamentar da Casa... 

 

O SR. - Tem que votar, primeiro. 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - E no Capítulo 1, dos deveres fundamentais 

dos deputados, eu gostaria de ler aqui o Art. 2, bem como os seus... “São deveres 

fundamentais do deputado: promover a defesa dos interesses populares do estado e do 

país; zelar pelo aprimoramento da ordem constitucional e legal do estado e do País, 

particularmente das instituições democráticas e representativas, bem como pelas 

prerrogativas do Poder Legislativo”. Sr. Presidente, consta já na imprensa e até no 

“Diário Oficial” aqui, da Casa, uma representação contra mim protocolada e assinada 

pelo deputado Coronel Camilo, pelo deputado Coronel Telhada e pelo deputado 

Delegado Olim.  

E em um artigo, hoje, assinado pelo deputado Camilo, não vou lê-lo inteiro, 

apenas um pequeno trecho. O título é Democracia Ameaçada, em que ele narra, a partir 

do ponto de vista dele, o que foi a ocupação estudantil. E em um dos trechos do artigo 

está aqui: “acredito que muitos dos que assistiram ao vídeo que mostra a agressão, 

sentiram-se atingidos pelos atos desastrosos do deputado João Paulo Rillo. Essa atitude 

me levou ao lado de dois outros deputados a fazer uma representação contra esse 

parlamentar na Comissão de Ética da Assembleia, para que ele seja punido, ou até 

mesmo tenha o mandato cassado”.  

Não é o momento hoje de fazer a discussão, vou me manifestar em plenário, mas 

diante dessa representação e desse argumento e até da sugestão que eu tenha o mandato 

cassado por ter cumprido a Constituição e o Código de Ética da Casa, eu me sinto 

impedido de votar na indicação do Coronel Camilo. Em que pese todo o apreço, 

convívio que tenho com ele na Casa. Então eu me declaro, declaro abstenção em relação 

à eleição dessa Presidência.  

 

O SR. PRESIDENTE - CAMPOS MACHADO - PTB - Deputado João Paulo 

Rillo, eu não tenho conhecimento efetivo de nenhuma representação que possa ter 

surgido nessa Casa. Segundo, ontem eu dizia da importância desse conselho em face os 

acontecimentos que surgiam nos horizontes. A manifestação do deputado Camilo não 

foi como membro do Conselho de Ética. A partir da data, e eu acredito, que ele assume 

a presidência do Conselho de Ética, não é pré-julgamento. Não há nada pior na vida do 
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que o pré-julgamento. Quando o magistrado assume o seu cargo em qualquer tribunal, 

qualquer instância, ele esquece da sua vida particular e passa a servir a lei e a justiça.  

Desta maneira, conhecendo como eu conheço o Coronel Camilo, dizendo-lhe 

claramente do meu mais completo e integral apoio para que assuma essa Presidência. Eu 

tenho certeza da sua total imparcialidade. Uma é uma manifestação com parlamentar. 

Outra é sua manifestação como membro deste conselho, deputado. Então nós não temos 

ainda nenhuma representação oficialmente apresentada, desde que existe uma coisa, o 

presidente da Casa, Fernando Capez, desconheço. Mas posso afiançar, deputado João 

Paulo Rillo, de que este conselho vai se pautar, única e exclusivamente por aquilo que 

for devidamente apurado e por aqui que se constituir é alguma infração grave.  

Por isso eu quero dizer que o deputado Coronel Camilo foi eleito presidente neste 

conselho. Lhe convido para ocupar este posto que indevidamente estou ocupando. E V. 

Exa. irá conduzir o processo de votação do vice-presidente. Faça o favor, deputado 

Coronel Camilo. 

  

* * * 

 

- Assume a Presidência o Sr. Coronel Camilo. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - CORONEL CAMILO - PSD - Senhores e senhoras, 

boa tarde. Queria primeiro agradecer aqui o nosso professor, Campos Machado, pela 

condução aqui do conselho e da instalação do conselho. Agradecer a todos os senhores 

deputados pelas manifestações, todas elas inclusive a do nosso deputado João Paulo 

Rillo, por quem eu tenho um apreço. Sem, de maneira nenhuma, não haverá problema 

aqui na condução e já vamos explicar o porquê. Faremos aí agora a eleição do vice-

presidente do conselho de Ética. 

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - CORONEL CAMILO - PSD - Pois não, Carlão. 
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O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Eu gostaria de indicar o deputado Luiz 

Fernando para ser o vice-presidente desta comissão. 

 

O SR. PRESIDENTE - CORONEL CAMILO - PSD - Muito obrigado. 

Consulto se mais algum dos senhores tem mais alguma indicação para vice-presidência 

deste conselho. Agora consulto se algum dos deputados querem se manifestar, senão 

vamos fazer por aclamação a vice-presidência para o nosso deputado Luiz Fernando. 

Muito obrigado. Todos estão de acordo? Parabéns, Luiz Fernando. Gostaria de contar. E 

já terá uma missão difícil, vou explicar o porquê.  

Primeiro gostaria de deixar claro aqui para todos que nos assistem, que nós 

pautamos aí sempre pela retidão das ações, pela retidão do tratamento com os 

companheiros. E às vezes nós sabemos que o que nós vamos julgar no Conselho de 

Ética não são as pessoas e são, em algum momento, algumas ações das pessoas. E 

gostaria de deixar bem claro agora, também, para todos, que vamos ter o apoio de todo 

o Conselho de Ética. Aqui, nós não somos um... Eu vou apenas conduzir uma gama 

experiente de deputados a avaliar coisas que acontecem na Casa, ou fora da Casa, que 

digam respeito aos nossos deputados. Assim como brilhantemente faz o nosso deputado 

Campos Machado na Comissão de Prerrogativas, que está indo muito bem e vamos 

avançar bastante. E mais do que isso, contamos com ele aqui também, a quem eu vou 

me socorrer aí nos momentos necessários, para que nós, também, tomemos as melhores 

decisões. 

Com relação a representação, que eu realmente fiz ao nosso deputado João Paulo 

Rillo, o próprio regimento é sábio. Neste momento, as representações que são feitas, por 

acaso, por um membro da Casa, como não diz exatamente no conselho, no Código de 

Ética, e lá diz que o que não está previsto ali segue o regimento no que diz respeito às 

comissões. Então nesse momento eu já digo para o nosso vice-presidente, que naquelas 

denúncias que eu for quem fez a proposta, V. Exa. vai nos ajudar, vai presidir a Casa. E 

deve acontecer por isenção total eu volto a ser um membro do conselho, naturalmente, 

como é o nosso deputado João Paulo Rillo. Então dessa forma, eu já digo desde já que 

nessa representação específica a Presidência via caber ao senhor tocar os trabalhos, 

ouvir todo mundo e tomar as decisões que eu vou acatar, sem dúvida nenhuma, como 

membro da comissão. Está bom? Até para que não haja nenhum tipo de suspeita quanto 

a nossa participação. Então deixar bem claro para todos isso. 
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Outra coisa, queria também já, se todos concordarem, estabelecer uma data para a 

reunião do nosso Conselho de Ética. Por enquanto não teremos nenhuma data 

específica, nós vamos ter datas de reuniões dos conselhos, do conselho, quando aportar 

alguma coisa que suscite os nossos trabalhos. A partir daí, faremos reuniões semanais 

até que aquele assunto possa exaurir. Caso contrário, eu agradeço muito a colaboração 

de todas, mas nós nos reunimos pontualmente quando necessário. A não ser que tenha aí 

alguma orientação diferente da assessoria. Sim. 

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

 

O SR. PRESIDENTE - CORONEL CAMILO - PSD - Pois não. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Gostaria de fazer um questionamento. Se é 

possível nós já aproveitarmos a comissão eleita e já chamar uma reunião extraordinária 

e começar os trabalhos imediatamente. 

 

O SR. CAMPOS MACHADO - PTB - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CORONEL CAMILO - PSD - Pois não, nosso 

deputado Campos Machado. 

 

O SR. CAMPOS MACHADO - PTB - Presidente, nós não temos nada de 

efetivo. Nada foi protocolado ainda na comissão. Eu desconheço qualquer 

representação. Enquanto V. Exa. não tiver nas mãos... 

 

O SR. - Presidente. Desculpa. 

 

O SR. CAMPOS MACHADO - PTB - Enquanto vocês não tiverem nas mãos as 

representações, tem algumas que não tem nem sentido. Eu soube que chegou uma do 

Acre. O que é que tem um acreano a ver com essa Casa? Então nós temos que analisar 

aquilo que é compatível, (ininteligível), aquilo que é pertinente, aí V. Exa. convoca a 

reunião. 

 

O SR. PRESIDENTE - CORONEL CAMILO - PSD - Eu pediria também, na 

mesma linha que o nosso experiente Campos Machado, que qualquer tipo de denúncia 
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feita pelos deputados, que elas sejam protocoladas. E daí para frente teremos as reuniões 

do Conselho de Ética. Então assim que aportarem aqui os documentos, 

automaticamente, na próxima semana, nós faremos a convocação do conselho.  

Então, por favor, deputado João Paulo Rillo, se tiver alguma coisa nós 

protocolamos e vamos... Até para não começar a discutir. Aqui não é uma comissão que 

vamos nos reunir esporadicamente para decidir qualquer assunto, aqui é uma comissão 

que nós vamos, pontualmente, analisar um fato que possa ter acontecido. Quando essas 

representações, inclusive essas que estão sendo protocoladas, a hora que elas aportarem 

no conselho, nós marcaremos a reunião, sem sombra de dúvidas. Se aportar ainda 

durante essa semana, convoco os nossos deputados para semana que vem. 

 

O SR. ORLANDO MORANDO - PSDB - Pela ordem, senhor presidente... 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - Sr. Presidente, pela ordem. 

 

O SR. PRESIDENTE - CORONEL CAMILO - PSD - Pois não, nosso 

deputado, só um minuto, primeiro o deputado Orlando Morando. 

 

O SR. ORLANDO MORANDO - PSDB - Apenas para cumprimentar V. Exa. 

que presidirá o Conselho de Ética. Deputado Luiz Fernando Machado. E registrar a 

minha satisfação, mesmo que tardia, mas saber que a Assembleia Legislativa terá o 

Conselho de Ética instalado, o que era uma preocupação de todos nós. E fico muito 

tranquilo em saber que V. Exa. estará à frente deste conselho. Apenas para fazer o meu 

registro. 

 

O SR. CAMPOS MACHADO - PTB - Uma questão de ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CORONEL CAMILO - PSD - Pois não, nosso 

deputado. 

 

O SR. CAMPOS MACHADO - PTB - Sr. Presidente, protocolada uma 

representação, ela seguramente vai ser dirigida ao presidente efetivo da Casa. Essa 

representação deve ser analisada por algum técnico da Casa. Não pode, simplesmente, 

uma representação sem pé nem cabeça chegar aqui a este conselho. Então eu indago de 
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V. Exa. se as representações são encaminhadas inicialmente ao presidente da Casa. E se 

ele, depois de analisá-las, é que encaminha a esta comissão, a este conselho. 

 

O SR. PRESIDENTE - CORONEL CAMILO - PSD - Acredito que seja esse 

mesmo. Então, pelo o que eu estou sendo informado aqui, pode ser entrada diretamente 

aqui, pelo o que está falando a assessoria. Mas pelo o que nós entendemos aqui, eu 

ainda sou da mesma linha do nosso Campos Machado. Perante o Conselho de Ética, 

poderão ser diretamente oferecidas. Aquelas que vierem diretamente, nós vamos já 

decidir. Aquelas que vierem da Presidência, nós temos, forem protocoladas na 

Presidência, temos que aguardar a Presidência. Até hoje, nenhuma aportou no conselho 

porque o conselho não estava devidamente instalado. Então se teve alguma 

representação foi protocolado na Presidência, vamos aguardar que ela aporte esse 

conselho. 

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - CORONEL CAMILO - PSD - Pois não. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - É que a situação política, ela gera aí um 

ambiente muito ruim. Porque o estado inteiro, a mídia regional do estado inteiro, 

recebeu a informação da representação, divulgou, contra mim. E até agora eu 

desconheço. Eu quero ter acesso ao processo e não posso ter. Todo mundo sabe que isso 

aqui é um procedimento político, então quando se trata de política, trata-se de disputa, 

de narrativa, de opinião pública. Então eu tenho sofrido diversos ataques e exposições 

sem poder me defender. Eu queria conhecer o objeto da denúncia que existe contra 

mim.  

E emendando, Sr. Presidente, consta aqui uma representação dirigida ao Conselho 

de Ética. Se ele não existiu, é uma deficiência da Casa, a Casa tem o seu aparato 

institucional. As comissões receberam uma representação aqui do deputado Raul 

Marcelo no daí 27 de janeiro de 2016. Aliás, deputado Orlando Morando disse da 

satisfação em ver o Conselho de Ética instalado, é a mesma que a minha, que inclusive 

eu já fiz uma provocação para que ele fosse instalado.  

Aliás, essa comissão está extremamente prestigiada. Em um passe de mágica, 

deputado Campos Machado, o conselho que não conseguia se reunir, contou com a 
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presença de 20 deputados, quase uma centena de assessores. É um interesse muito 

grande agora no funcionamento do Conselho de Ética.  

Eu gostaria de lembrar, deputado Camilo, que eu também tenho interesse no 

funcionamento do Conselho de Ética. Em especial em dois temas, no que diz respeito a 

mim, ao nosso mandato e no que diz respeito ao presidente da Assembleia Legislativa 

de São Paulo. Pois a narrativa política construída é de que eu envergonhei essa Casa ao 

apoiar a ocupação estudantil que tantos deputados depois elogiaram. A denúncia é que 

eu envergonhei essa Casa, por ter criado uma indisposição, ter sido empurrado e depois 

empurrei um policial militar, que eu envergonhei essa Casa. Mas ninguém sentiu 

vergonha quando os policiais pegam estudantes pelo pescoço aqui no plenário ou nas 

galerias, quando empurraram.   

Então eu estou sendo submetido a um estado de terror. Eu e minha família 

estamos sendo submetidos a um ambiente intimidatório, a um ambiente sério de ameaça 

de morte, de ameaça cibernética, de telefonema sem fim. Então, Sr. Presidente, eu 

clamo por urgência, por isso que eu peço a convocação extraordinária, aproveitar esse 

quórum, esse interesse maravilhoso na ética da Casa e vamos dar início aos trabalhos.  

Porque se eu envergonhei essa Casa apoiando estudante, defendendo eles de atos 

de violência, o que nós sentiremos de quem rouba merenda, Sr. Presidente? O que nós 

sentiremos de quem mantém funcionário fantasma, Sr. Presidente? O que nós 

sentiremos de quem é acusado em direcionar licitação, Sr. Presidente? O que nós 

sentiremos por quem é acusado de tortura, Sr. Presidente? O que sentiremos nós, Sr. 

Presidente, por deputado omisso, Sr. Presidente? O que sentiremos nós, Sr. Presidente, 

por vários deputados aqui serem investigados pelo Ministério Público, em convênio de 

ONG, em convênios de prefeitura.  

Sr. Presidente, eu quero que essa Casa diga quem mais envergonha essa Casa. Eu 

e a minha história, eu e a minha biografia? Ou o que nós estamos assistindo aqui 

diariamente? Sr. Presidente, eu devo dizer que como um democrata e como um homem 

forjado na luta democrática... 

 

O SR. - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Vou concluir, Sr. Presidente. Eu não vou 

me intimidar e vou fazer o debate profundamente até o fim, respeitando a democracia, 

respeitando a Casa, Sr. Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE - CORONEL CAMILO - PSD - Muito obrigado. 

 

O SR. - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Para concluir, Sr. Presidente, não vou me 

intimidar em relação a isso. Agora a Casa precisa dizer quem mais envergonha essa 

Casa, Sr. Presidente. Será que esse conselho não vai... 

 

O SR. PRESIDENTE - CORONEL CAMILO - PSD - Deputado João Paulo 

Rillo...  

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Escutar o senhor Jeter, Sr. Presidente? 

 

O SR. PRESIDENTE - CORONEL CAMILO - PSD - Conclua, por favor. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Os dois assessores do senhor Capez. Ou 

vamos esquecer que o senhor Jeter foi chamado de favelado pelo presidente da 

Assembleia e depois depositado na sua conta 50 mil reais? 

 

O SR. - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - É esse ambiente que nós queremos criar, 

Sr. Presidente? Presidente, aproveito para dizer que a bancada do PT já representou 

nesta Casa. E também espero que esse poder... Porque quando se cria uma indisposição 

com policial militar, que imediatamente eu fui lá e pedi desculpa ao homem que eu 

empurrei, imediatamente, e não a corporação, quando se acontece isso, tem uma revolta 

coorporativa, como se eu tivesse desafiado a corporação e todo mundo sabe que eu não 

fiz isso.  

E agora quando se ameaça de morte um deputado dessa Casa? Quem está sendo 

ameaçado? Uma corporação? Um grupo? Ou um poder constituído, Sr. Presidente? Essa 

Casa precisa dar resposta a essas coisas. Me retiro dizendo que terei toda a tranquilidade 

e calma do mundo para fazer esse debate com Vossas Excelências. Parabéns pela 

disposição em discutir a ética na Assembleia Legislativa de São Paulo. E termino 
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dizendo ao presidente, que moral é moral, senhor presidente da Assembleia. Ética é 

ética. Força é força. E política é política. 

 

O SR. PRESIDENTE - CORONEL CAMILO - PSD - Eu complemento o 

deputado João Paulo Rillo, eu só complemento dizendo que eu concordo, nós devemos 

manter a ética, manter a moral. Mas lembro duas palavras também ao senhor e a todos 

os nossos conselheiros. Nós seremos aqui para trabalhar os assuntos do conselho. 

Muitas coisas o senhor falou extrapolam o conselho. 

 Agora lembro de duas coisas, além da moral, além da ética, eu lembro da 

liberdade e da responsabilidade. São essas duas coisas que também serão princípios 

desse conselho. Todos têm a liberdade de se pronunciar, de fazer, de tomar atitudes, mas 

todos aqui, perante esse conselho, seja quem for, seja qual denúncia chegar, responderão 

pela liberdade que tiveram, mas pelos atos que praticaram. E é isso que essa Casa vai, 

que esse conselho vai se primar. 

E por favor, só para terminar, todas as denúncias que chegarem aqui serão, nós 

vamos eu e o deputado Luiz Fernando e todos aqui do conselho, nós vamos avaliar 

todas, sejam elas quais forem sendo aportadas aqui. E vamos avaliar se tem 

consistência, se deve prosseguir. E prosseguindo vão ter o rito normal conforme o nosso 

código de conduta. Pois não, deputado Campos Machado. 

 

O SR. CAMPOS MACHADO - PTB - Sr. Presidente, eu posso até entender a 

posição do meu amigo, deputado João Paulo Rillo. Mas não é o momento oportuno para 

se tratar de assunto que nós desconhecemos. O dia de hoje foi unicamente para se 

escolher o presidente e o vice. Não dá para adiantar sobre fatos que nós não tomamos 

conhecimento, não dá para adiantar. 

 

O SR. PRESIDENTE - CORONEL CAMILO - PSD - Só um aparte. E outra 

coisa, deputado João Rillo: assim que chegar ao presidente do conselho, qualquer 

denúncia, qualquer deputado, no próprio Código de Conduta diz, eu serei o primeiro a 

tirar uma cópia e encaminhar para cada um. E principalmente para aquele envolvido. 

 

O SR. CAMPOS MACHADO - PTB - Sr. Presidente, nós não podemos 

transformar, eu dizia isso ontem, esse Conselho de Ética em palco político, em 

discussões políticas eleitorais, não é possível. Esse Conselho de Ética tem 
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responsabilidade. Não dá para admitir que qualquer representação feita com papel de 

embrulho seja examinada aqui por este conselho. Eu insisto, portanto, que haja uma 

breve verificação da Presidência da Casa através dos jogos técnicos. Nós não 

brincarmos com a honra das pessoas. Não podemos brigar, doutor Luiz Fernando. Isso 

aqui não é um circo. Aqui não é Roma que tem pão e circo, não é não. Aqui nós 

estamos tratando da vida das pessoas.  

Todos os parlamentares sabem muito bem que pode ser objeto (ininteligível) 

denúncia verdadeira ou não. É o custo do espinho na vida das flores da política. Por isso 

eu estou propondo aqui, Sr. Presidente, que tenhamos muita cautela, não se faça pré-

julgamento, não se atire pedra contra ninguém. Se não tiver, pelo menos indícios 

veementes de que este caso precisa ser analisado aqui. Sr. Presidente, eu requeiro a V. 

Exa. que, tendo em vista o acalorado, encerre. Porque o que tinha que ser tratado, já foi 

tratado, Sr. Presidente.  

O SR. PRESIDENTE - CORONEL CAMILO - PSD - Todos os deputados, se 

concordarem, agradeço a presença de todos. Assim que chegar a primeira documentação 

aqui faço a convocação. Muito obrigado pela confiança, tenham todos uma boa tarde. 

Encerrado os trabalhos. 

 

* * * 


