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AUDIOTEXT SERVIÇOS E CIA. LTDA. - ME 

 

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR 

08.02.2017 

 

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

boa tarde. Havendo número regimental, declaro aberta a 1ª Reunião Extraordinária do 

Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da 3ª Sessão Legislativa da 18ª Legislatura. 

Registro com prazer aqui a presença dos nossos deputados Campos Machado; Carlão 

Pignatari; João Paulo Rillo; André Soares; o Ed não; Padre Afonso Lobato; Davi Zaia. 

Tem mais alguém? Raul Marcelo, que nos abrilhanta com a presença. Sejam todos bem-

vindos.  

 

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

 

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

 

O SR. CAMPOS MACHADO - PTB - Para indicar o nome do deputado Padre 

Lobato para ocupar a vice-presidência desta Comissão.  

 

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

só comunicando a todos, o primeiro item da pauta é a eleição do nosso vice-presidente, 

por causa do nosso deputado ter assumido lá a prefeitura, Luiz Fernando. Até esqueci o 

nome. Foi prefeito eleito, então vamos substituir. Obrigado ao nosso deputado Campos 

Machado. Tem mais alguma indicação de algum deputado que gostaria de ser vice-

presidente deste Conselho de Ética? Padre Lobato? Aceita ser vice? Vamos lá? 

 

O SR. AFONSO LOBATO - PV - Sr. Presidente, queridos amigos, caros 

deputados. Com certeza V. Exa. havia comentado e, para cumprir a vaga do nosso 

querido prefeito de Jundiaí, aceito a indicação do deputado Campos Machado, a qual eu 

agradeço.  

 

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

nobres deputados, se houver acordo, está em discussão. Tem mais alguma objeção? 
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Alguém quer fazer uso da palavra? Então vou colocar em votação. Aqueles deputados 

que concordam com a nomeação do nosso nobre deputado Padre Lobato para vice-

presidente deste Conselho, permaneçam como estão. (Pausa.) Aprovado. 

Vamos passar agora para o segundo item da pauta. Só fazendo um retrospectivo, 

nós tivemos duas denúncias que aportaram o Conselho; uma envolvendo nosso 

deputado, presidente Fernando Capez, e outra o nosso nobre deputado João Paulo Rillo. 

Vamos passar agora... E esses processos foram distribuídos para a relatoria. Foi feito o 

relatório pelo nosso deputado Davi Zaia e pelo nosso deputado Padre Afonso Lobato.   

Eu vou só fazer uma síntese do relatório do nosso deputado Davi Zaia. Vossa 

Excelência gostaria de fazer, nobre deputado, a resenha, já que o senhor relatou? 

 

O SR. - É o item um. 

 

O SR. PRESIDENTE - CORONEL CAMILO - PSD - É o item um, do 

deputado... 

 

O SR. DAVI ZAIA - PPS - O item um é o processo do...  

 

O SR. PRESIDENTE - CORONEL CAMILO - PSD – Então, desculpa. 

 

O SR. DAVI ZAIA - PPS - O item um é o relatório do Padre Afonso Lobato. 

 

O SR. PRESIDENTE - CORONEL CAMILO - PSD - Então, mas aportou... 

Bom, peço a todos que, se concordam, vamos inverter essa pauta.  

 

O SR. CAMPOS MACHADO - PTB - Sr. Presidente, eu queria manter a pauta 

como está. 

 

O SR. PRESIDENTE - CORONEL CAMILO - PSD - Então está bom, vamos 

lá, vamos ler a resenha. Nosso nobre deputado Afonso Lobato, gostaria de ler a resenha 

do seu parecer? 

 

O SR. AFONSO LOBATO - PV - Sr. Presidente, nós tivemos contato, fizemos 

uma leitura minuciosa da denúncia e chegamos à conclusão de que há indícios para a 
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admissibilidade do recebimento, posto que podemos vislumbrar a prática de uma 

conduta descrita na alínea C, § Segundo, do Art. nono. Por conta disso, até para dar 

possibilidade de ouvir as partes... 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Pela ordem, Presidente. Dois minutos, 

Padre. Eu acho que como o deputado Camilo é um dos autores da denúncia, tem que 

passar a Presidência para o vice-presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CORONEL CAMILO - PSD - Perfeitamente, 

perfeitamente. Sem sombra de dúvidas. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - E aí V. Exa. leia o relatório, ou alguém 

o leia. 

 

O SR. PRESIDENTE - CORONEL CAMILO - PSD - Sem sombra de dúvidas. 

Padre Lobato, por favor. 

 

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

  

O SR. PRESIDENTE - CORONEL CAMILO - PSD - Falha minha, sou 

suspeito nesse caso. 

 

O SR. CAMPOS MACHADO - PTB - Sr. Presidente, V. Exa. sendo suspeito, se 

afaste da Presidência. 

 

O SR. PRESIDENTE - CORONEL CAMILO - PSD - Já estou passando. 

 

O SR. CAMPOS MACHADO - PTB - E no caso do Padre Lobato, ele também 

se afasta. Ele é autor do parecer, tem que ser outro para assumir a Presidência.  

 

O SR. PRESIDENTE - CORONEL CAMILO - PSD - Quem é o mais... É o 

nosso deputado Davi Zaia, acho. 
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O SR. CAMPOS MACHADO - PTB - Eu proponho o nobre deputado Carlão. 

Convido o nobre deputado Carlão Pignatari para presidir.  

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Aqui não tem negócio de idade, não. 

Aqui não tem de idade, é antigo de mandato, deputado Campos Machado. 

 

O SR. CAMPOS MACHADO - PTB - Aqui não tem esse negócio, não. Aqui 

não tem esse negócio. Então proponho o nobre deputado Davi Zaia. Deputado Davi 

Zaia. 

 

O SR. PRESIDENTE - CORONEL CAMILO - PSD – Olha, então seria o 

nosso nobre deputado Campos Machado, ele está indicado o deputado Davi Zaia. 

Convido o nobre deputado Davi Zaia a assumir a Presidência dos trabalhos. Todos 

concordam? Todos concordam? 

 

* * * 

 

- Assume a Presidência o Sr. Davi Zaia. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - DAVI ZAIA - PPS - Posso presidir daqui mesmo? 

 

O SR. CORONEL CAMILO - PSD - Ao seu critério.  

 

O SR. PRESIDENTE - DAVI ZAIA - PPS - Sem maiores problemas? 

 

O SR. CORONEL CAMILO - PSD - Ao seu critério.  

 

O SR. PRESIDENTE - DAVI ZAIA - PPS - Item um, processo 2092 de 2016. O 

Padre Afonso Lobato é o deputado relator, para concluir então o seu relatório. Sua 

apresentação, padre. 
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O SR. AFONSO LOBATO - PV - Sr. Presidente, na verdade, como eu estava 

dizendo, há indícios para a admissibilidade do recebimento; apenas isso. Nós não 

entramos no mérito, mas só admitimos por conta da alínea C do Art. segundo do Art. 

nono.  

 

O SR. PRESIDENTE - DAVI ZAIA - PPS - Ok.  

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - DAVI ZAIA - PPS - Em discussão. 

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - DAVI ZAIA - PPS - Pela ordem, deputado Campos 

Machado.  

 

O SR. CAMPOS MACHADO - PTB - Embora eu tenha um grande respeito pelo 

deputado Padre Lobato, pelo seu parecer, mas entendo que não há motivo e nem razão 

para a admissibilidade desse procedimento. Razão pela qual nós sugerimos a não 

admissibilidade desse procedimento.  

 

O SR. CORONEL CAMILO - PSD - Pela ordem, Sr. Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - DAVI ZAIA - PPS - Pela ordem, deputado Coronel 

Camilo. 

 

O SR. CORONEL CAMILO - PSD - Na condição de membro do nosso 

Conselho de Ética e na condição de proponente, inclusive, da denúncia, eu acho que o 

fato que foi feito naquele momento em relação a assessoria militar da nossa Polícia 

Militar, que presta aqui um serviço de proteção à Casa, eu continuo na mesma linha e 

defendo que nós devemos admitir, sim. Acolher o relatório do nosso nobre deputado 

Padre Afonso Lobato pelo fato grave que aconteceu, de o nosso deputado, em um 

momento talvez impensado, ter agredido o policial militar. Permaneço e sugiro a todos 

os deputados que nós possamos admitir o procedimento para continuarmos, e aí sim, 
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chegarmos a verdade dos fatos; se for o caso, tomar alguma providência pela 

Assembleia Legislativa. Essa é minha posição. 

 

O SR. PRESIDENTE - DAVI ZAIA - PPS - Continua em discussão, mais 

alguém inscrito? Então, não havendo ninguém inscrito, nós vamos coletar o voto 

nominal, em virtude da divergência manifestada em relação ao relatório. Como vota o 

deputado Carlão Pignatari? 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Voto para arquivamento do processo. 

Vou dizer, eu acho que houve um erro do deputado Rillo - ele mesmo já disse isso – em 

um momento de muita pressão em cima da Assembleia Legislativa. E que nós temos 

que arquivar, isso vem se arrastando há seis meses. Pelo arquivamento da denúncia. 

 

O SR. PRESIDENTE - DAVI ZAIA - PPS - Deputado João Paulo Rillo também 

vota.  

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Eu voto pelo arquivamento, embora tenha 

dúvidas se, como parte, eu tenho que votar ou não. Mas, pelo arquivamento. 

 

O SR. PRESIDENTE - DAVI ZAIA - PPS - Deputado André Soares. 

 

O SR. - Vota normalmente. 

 

O SR. ANDRÉ SOARES - DEM - Contra o parecer. 

 

O SR. PRESIDENTE - DAVI ZAIA - PPS - Deputado Ed Thomas não está. 

Deputado Campos Machado? 

 

O SR. CAMPOS MACHADO - PTB - Pelo arquivamento. 

 

O SR. PRESIDENTE - DAVI ZAIA - PPS - Deputado Afonso Lobato? 

 

O SR. AFONSO LOBATO - PV - Com o parecer, com meu parecer. 
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O SR. PRESIDENTE - DAVI ZAIA - PPS - Com o parecer. Deputado Coronel 

Camilo? 

 

O SR. CORONEL CAMILO - PSD - Com o parecer. 

 

O SR. PRESIDENTE - DAVI ZAIA - PPS - Com o parecer. E esta Presidência 

também vota pelo arquivamento. Então por quatro votos a dois, venceu o pelo 

arquivamento. E o deputado...  

 

O SR. - Cinco. 

 

O SR. PRESIDENTE - DAVI ZAIA - PPS - Cinco. 

 

O SR. - Cinco a dois. 

 

O SR. PRESIDENTE - DAVI ZAIA - PPS - O deputado, o voto do Rillo, certo. 

Cinco a dois. Cinco a dois, pelo arquivamento. E talvez depois eu tenha que relatar o 

voto vencedor do deputado Campos Machado, que foi proponente. Ok? Devolvo... 

 

O SR. CORONEL CAMILO - PSD - Pela ordem, antes de V. Exa. devolver, 

pela ordem. 

 

O SR. PRESIDENTE - DAVI ZAIA - PPS - Pois não, pela ordem. Com a 

palavra o deputado. 

 

O SR. CORONEL CAMILO - PSD - Gostaria de manifestar que eu respeito a 

posição de todos os nobres deputados, mas lamento muito, muito essa decisão do 

Conselho de Ética. Tivemos uma oportunidade de sanear um pouco mais essa Casa e 

perdemos essa oportunidade nesse momento. Respeito, como integrante do Conselho, a 

decisão dos senhores. Só tenho a lamentar. Muito obrigado, Sr. Presidente.  

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - DAVI ZAIA - PPS - Pela ordem. 
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O SR. CAMPOS MACHADO - PTB - Ao contrário da manifestação do meu 

grande amigo deputado Coronel Camilo, eu não lamento; eu aplaudo essa decisão. A 

Assembleia Legislativa é nossa, a maior assembleia da América Latina, vive 

constantemente com as nuvens sombrias das pessoas que querem denegrir esse 

Parlamento, que desmerecem essa Casa.  

Então, me sinto inteiramente à vontade para votar pelo arquivamento deste caso. 

Não vejo nada tão grave, embora eu tenha imenso respeito pela Polícia Militar, não vejo 

nada tão grave para que possamos colocar uma espada de Dâmocles na cabeça do 

deputado João Paulo Rillo em um procedimento que pode se prolongar por meses e 

meses. E constantemente a imprensa, toda a vez que tem reunião dessa Comissão de 

Ética, a imprensa da região começa a punir antecipadamente o deputado João Paulo 

Rillo. 

 

O SR. PRESIDENTE - DAVI ZAIA - PPS - Mais alguma manifestação nesse 

item ainda? Não havendo, devolvo a Presidência ao Coronel Camilo.  

 

* * * 

 

- Assume a Presidência o Sr. Coronel Camilo. 

 

* * * 

 

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

obrigado ao nosso deputado Davi Zaia pela Presidência dos trabalhos. Convido agora 

nosso vice-presidente, Padre Afonso Lobato, para que ocupe aqui a Mesa dos trabalhos, 

como nosso vice-presidente.  

Vamos passar agora para o segundo item, que é admitir ou não a segunda 

denúncia. O relator foi o nosso nobre deputado Davi Zaia, a quem peço a gentileza de 

ler a resenha do parecer.  

 

O SR. DAVI ZAIA - PPS - Bem, esse Conselho recebeu a denúncia formulada, a 

representação formulada pelo deputado Raul Marcelo contra o deputado Fernando 

Capez, com base da Resolução 766 de 16 de dezembro de 2014. A representação se 
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baseia em fatos amplamente noticiados pela imprensa que apontavam suspeita de 

recebimento ou de participação no que acabou sendo tratado como a Máfia da Merenda.  

Rapidamente, para manifestar meu voto, essa representação foi recebida ainda em 

2016 e no final do ano fui designado como relator. Analisamos a denúncia, e ressaltar 

que a questão foi objeto de uma CPI nessa Casa que concluiu por nenhum indiciamento 

do deputado Capez. As denúncias também surgiram, inclusive na imprensa, a partir de 

uma investigação da Polícia Civil e do Ministério Público, que até agora não chegou a 

nenhuma conclusão definitiva sobre esse caso; no caso do Ministério Público, o 

processo ainda tramita, a investigação ainda tramita. 

Então, em virtude de... A nossa conclusão, em função dessas questões, de que 

tanto pelas investigações realizadas aqui pela CPI - que não constatou nenhum 

indiciamento do deputado - e tendo em vista que os inquéritos do Ministério Público e 

da Polícia Civil ainda não chegaram a nenhuma conclusão, nosso parecer é que não há 

elementos, nesse momento, para prosseguir com a análise do processo de quebra de 

decoro parlamentar por parte do deputado Fernando Capez. Portanto, propomos o 

arquivamento dessa representação. 

 

O SR. RAUL MARCELO - PSOL - Peço a palavra, Sr. Presidente. 

 

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

nobre deputado Davi Zaia.  

 

O SR. RAUL MARCELO - PSOL - Peço a palavra. 

 

O SR. PRESIDENTE - CORONEL CAMILO - PSD - Raul Marcelo, nobre 

deputado, a palavra é sua.  

 

O SR. RAUL MARCELO - PSOL - Eu quero agradecer ao Presidente; não sou 

membro da Comissão, vim aqui apenas para fazer o registro do posicionamento, em que 

pese ser tardio, afinal de contas eu entrei com essa representação em fevereiro do ano 

passado. Então nós estamos aqui, na verdade, comemorando um ano que a 

representação está parada para ser analisada pelo Conselho de Ética, um ano.  

Nesse ínterim aconteceram coisas interessantes, para registro. A primeira delas foi 

a CPI da Merenda, que investigou a merenda e não chegou no primeiro escalão do 
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governo e nem chegou aos parlamentares, em que pese nós termos envolvimento de um 

assessor do presidente da Casa - Fernando Capez - e do seu chefe de gabinete. Por 

muito menos o Zé Dirceu está preso, pela tese da teoria do domínio do fato; ou seja, um 

subordinado quando faz uma ação, aquele que é titular do cargo responde por ela. E está 

lá o Zé Dirceu preso até esse momento por contra tese da teoria do domínio do fato. No 

nosso caso aqui, foi isentado o presidente desse escândalo gigantesco de desvio de 

recursos da merenda escolar.  

Em que pese tudo isso, o Jeter - que era funcionário da Assembleia - foi 

aposentado pelo atual presidente da Assembleia no seu mandato. Esse ano, ano passado. 

Ele ganhou um prêmio, foi aposentado da Assembleia e agora está descansando em sua 

casa depois de ter gerado todo esse escândalo de corrupção; e o presidente não sabia de 

nada. Esse é o relatório do Davi Zaia e é o relatório também da CPI da Merenda, que o 

isentou. 

Eu acho - na época achava e continuo achando - que aqui, em que pese, não se faz 

um julgamento, mas eu acho que era necessário que se instaurasse um procedimento. 

Em fevereiro do ano passado eu achava isso, um ano depois continuo achando, que 

deveria vir aqui sim o presidente da Assembleia para explicar se teve ou não domínio do 

fato numa situação como essa; seus assessores negociando com a cooperativa Coaf, 

negociando com a Secretaria de Educação. Até porque um - o Jeter, que era assessor 

dele - foi indiciado na CPI da Merenda. O chefe de gabinete, o Licá, não, mas o Jeter 

sim; então deveria vir aqui. 

Eu acho que é um assunto importante que mereceria sim que essa Comissão se 

debruçasse sobre ele, em que pese o aniversário de um ano de que essa representação 

está tramitando aqui. Quero dizer aos senhores que as instituições no Brasil não estão 

gozando de prestígio nesse momento, por parte do nosso povo. Em 2013 o povo foi para 

a rua, passou aqui na frente da Assembleia, não quis entrar, mas cercaram o Palácio do 

Planalto, Poder Judiciário e tudo mais; e aqui não vieram, porque queriam Padrão Fifa 

na saúde pública e na educação.  

Agora nós estamos com 14 milhões de desempregados e as instituições de lá para 

cá só pioraram. Nós estamos assando pizza em cima de escândalos, em cima de outro 

escândalo. Agora veio essa última nomeação do STF, mais uma pizza para assar que é 

para enterrar a Lava Jato.  

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Pela ordem, Presidente.  
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O SR. RAUL MARCELO - PSOL - Queria concluir, Sr. Presidente. Eu tenho 

cinco minutos.  

 

O SR. PRESIDENTE - CORONEL CAMILO - PSD - Só um minutinho, ainda 

está dentro do tempo. 

 

O SR. RAUL MARCELO - PSOL - Queria concluir. Com certeza o povo vai 

passar novamente na frente da Assembleia. E não abrir, não cumprir com a sua 

responsabilidade em um caso desses, de aceitar uma representação como essa para 

investigar uma coisa que está claramente, a olhos vistos... Se o chefe de gabinete está 

indiciado e envolvido, se um assessor está envolvido e foi aposentado, só isso já 

mereceria aqui. Por que o Jeter foi aposentado pelo presidente da Assembleia 

Legislativa ano passado? Só isso já mereceria, aqui, uma investigação.  

Se o povo quiser entrar aqui na Assembleia, vai entrar com motivos, porque nós 

estamos faltando, na minha avaliação, com a nossa responsabilidade ao não dar 

prosseguimento a denúncias como essas, ainda mais alguém que representa esse poder, 

porque é o presidente da Assembleia. Sobre ele não pode gozar nenhum tipo de dúvida 

nas suas condutas. Então eu queria aqui, na verdade, Sr. Presidente, deixar registrado o 

meu posicionamento. Acho que na época deveríamos ter feito alguma coisa e não 

fizemos. Não sou membro dessa Comissão, por isso fiz a representação.  

Acho que um ano depois... Foi muito difícil explicar para a imprensa da minha 

cidade ontem como é que uma representação fica um ano parada em uma Comissão. 

Um ano parada. 

 

O SR. PRESIDENTE - CORONEL CAMILO - PSD - Peço que conclua. 

 

O SR. RAUL MARCELO - PSOL - Então eu queria concluir com essa 

observação. Acho que as instituições do Brasil, sobretudo aqui no Estado de São Paulo, 

para retomarem seus prestígios, precisam se esforçarem também; porque do contrário, 

no caso envolve o nome de um presidente da Casa, que afeta todo o conjunto dos 

parlamentares. Fica aqui registrado meu posicionamento, acho que devíamos abrir esse 

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

obrigado pela sua palavra, nosso nobre deputado Raul Marcelo. Eu queria só prestar 

aqui um esclarecimento aos nossos deputados, depois passo a palavra ao nosso deputado 

Carlão Pignatari e nosso nobre deputado Campos Machado. Mas queria deixar bem 

claro para todos que estão aqui, aqueles que nos acompanham, que só ficou parado por 

tanto tempo porque este Presidente não conseguiu realizar as reuniões do Conselho de 

Ética; nós tivemos cinco reuniões sem quórum, embora minha tentativa para que 

pudéssemos fazê-lo. Então esse é um ponto. 

Segundo ponto, nobre deputado Raul Marcelo: é um ambiente democrático aqui. 

Eu não concordo, já estou manifestando aqui como membro do Conselho, que aqui é 

uma posição do Conselho; isso aqui representa a Assembleia e representa o povo. Essa é 

a sua opinião, que eu aceito, respeito como integrante desta Casa de Leis, mas não 

concordo que aqui não se tome providências; inclusive é extremamente democrático, 

tanto é que até uma denúncia que eu fiz não foi aceita e eu aceito isso plenamente. Me 

manifesto, mas aceito. 

Com a palavra, o nosso deputado Carlão Pignatari.  

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Obrigado, Presidente. Eu quero 

cumprimentar todos os deputados desta Comissão; os deputados que não fazem parte, 

mas que estão prestigiando. Cumprimentar o nobre relator Davi Zaia, que através de 

uma avaliação correta fez com que entendesse o pedido de arquivamento.  

Ora, parte contrária - Raul Marcelo que foi o denunciante -, o que me deixa às 

vezes um deputado representativo, combativo, eu faltei em duas reuniões da CPI. Em 

nenhuma delas que eu vim, vi o deputado Raul Marcelo vir aqui indagar o presidente ou 

os donos das empresas ou os funcionários da Assembleia Legislativa. Que era ali o 

fórum para que fizéssemos o debate.  

Os deputados do PT, acho que quase todos participaram ativamente de todas as 

reuniões da CPI, onde o presidente veio, os funcionários vieram. Então acho que é 

muito fácil você, um deputado que luta e briga pelos direitos, não participar uma única 

vez de uma CPI. Acho que aí sim é falta de representar a população do qual foi eleito. 

Nós estamos representando, todos nós. Respeito a fala do deputado Raul Marcelo, 

respeito sua colocação, seu pensamento, mas não concordo; a representatividade que 

cada um de nós temos, fizemos valer nos nossos votos. E na participação da Comissão 

Parlamentar de Inquérito que foi feita por quatro ou cinco meses - não me lembro - 
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nesta Casa, combatida, deputado João Paulo Rillo, deputado José Zico Prado, enfim, a 

todos os deputados do PT vieram aqui e ajudaram na investigação. 

Então eu fico às vezes fico pensando, porque no Conselho de Ética precisa; não 

participa da Comissão, da CPI, que era o fórum ideal para que pudéssemos fazer uma 

investigação muito séria e muito correta, como foi feita. Somente isso, Presidente. 

 

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

Gostaria de agradecer e citar a presença do nosso deputado José Zico Prado. 

 

O SR. - Acabou de sair. 

 

O SR. PRESIDENTE - CORONEL CAMILO - PSD - Então registrei e ele já 

foi, pronto. E também do nosso deputado Junior Aprillanti, muito obrigado pela 

presença e seja bem-vindo.  

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Nosso novato, que está no lugar do 

deputado. 

 

O SR. PRESIDENTE - CORONEL CAMILO - PSD - Sucesso nesta Casa, 

sucesso, conte com a gente aqui e vamos exercitar a democracia, literalmente. Com a 

palavra, o nosso deputado Campos Machado.  

 

O SR. CAMPOS MACHADO - PTB - Meu caro Presidente, deputado Camilo; 

meu caro vice-presidente hoje eleito, Padre Lobato. Sr. Presidente e Srs. Deputados, o 

respeito que tenho pelo deputado Raul Marcelo, um guerreiro, um homem que 

enfrentou uma eleição dificílima em Sorocaba, mas ele se equivocou quanto a essa tal 

teoria do domínio do fato. 

Primeiro se equivocou porque não vi nenhum deputado do PT defendendo o 

deputado Zé Dirceu; exceção do deputado João Paulo Rillo. E que tenho eu, que vim da 

bancada do PTB, em ter subido diversas vezes na tribuna para defender o deputado Zé 

Dirceu. Eu não vi o deputado Raul Marcelo e nem o deputado Giannazi defendendo o 

Zé Dirceu, não. Teoria do domínio do fato não se aplica aqui, não se aplica. Tem um 

fato que tem que ser analisado: a CPI antecedeu esse momento; ela ouviu dezenas de 

testemunhas, há um procedimento correndo sob segredo de justiça lá no tribunal. 
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Ninguém sabe o que vai acontecer, a CPI se antecipou e entendeu que nada tinha a 

responder o deputado Fernando Capez, que está sofrendo a maior das injustiças que 

uma pessoa pode sentir, que é agressão a sua honra sem ter provas concludentes. 

Eu já disse uma vez aqui, deputado Padre Lobato, que honra é você subir lá em 

um prédio de 20 andares, pegar uma folha sulfite, cortar em pedacinhos e jogar os 

pedacinhos fora. Se você conseguir restaurar essa folha, você restaura a honra da 

pessoa. Deputado Capez nem em padaria pode entrar, está pagando por uma questão 

interna corporis. Vou repetir: uma questão interna corporis na instituição dele é que fez 

com que o deputado Capez viesse sofrer o que está sofrendo. 

Aí vem o deputado Davi Zaia e faz um parecer realista. O que queria que ele 

fizesse? Inventasse provas? Trouxesse elementos que não estão nos autos? O que ele 

fez? O que é que há? Há apenas uma CPI instaurada, ouviu testemunhas, delegados, 

promotores, e concluiu que o deputado Fernando Capez não cometeu nenhuma 

irregularidade. É a única peça que existe aqui desta Comissão de Ética, a não ser a 

questão política, razão pela qual o parecer do deputado Davi Zaia não merece nenhuma 

contestação; ele é claro, ele é límpido, correto, sério e merece nosso total apoio.   

Então, deputado Davi Zaia, parabéns. Vossa Excelência unicamente se ateve ao 

que tem nessa Casa: a CPI que comprovou a não ocorrência de nenhum fato irregular e 

ilícito do deputado Fernando Capez. Mas vamos lá na teoria do deputado Raul Marcelo.  

Cada deputado aqui tem 17, teoricamente, funcionários. Quem é que sabe o que 

está acontecendo agora com nossos 17 funcionários? Não há nada mais fácil hoje em 

dia, Coronel Camilo, que vendermos o deputado, vendermos o delegado, vendermos o 

promotor, vendermos o juiz e vendermos o prefeito; portanto não havendo prova 

nenhuma... “Mas foi aposentado”, o que é que tem que ver a aposentadoria com a 

responsabilidade criminal ou administrativa do deputado Fernando Capez? 

Portanto eu acho que nós vamos fazer justiça nessa tarde ao deputado Fernando 

Capez, que já pagou por um ano de sofrimento. Ninguém retira dele o sofrimento de ver 

as filhas chegarem na escola e encontrar na lousa “seu pai é isso”. Quem que vai pagar 

por isso, deputado Lobato? Nós não temos o direito de nesta tarde tentar atribuir ao 

deputado Capez aquilo que ele não fez e trazer ainda mais sofrimento para ele. Não, 

hoje nós temos que dar um basta, nós temos que votar em conformidade com o parecer 

do deputado Davi Zaia. 
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O SR. PRESIDENTE - CORONEL CAMILO - PSD - Muito obrigado, nosso 

nobre deputado.  

 

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

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Pela ordem. 

 

O SR. PRESIDENTE - CORONEL CAMILO - PSD - Nosso nobre deputado 

Davi Zaia e depois nosso deputado Rillo. 

 

O SR. DAVI ZAIA - PPS - Sr. Presidente, primeiro para dizer que todo o nosso 

respeito ao deputado Raul Marcelo e ao fato de ele ter encaminhado a representação. 

Nosso parecer não questiona isso e, acima de tudo, procuramos e fizemos um parecer 

que tem... Eu só apresentei aqui a conclusão, mas um relatório bastante detalhado, 

mostrando dessa forma o respeito que temos ao deputado Raul Marcelo e ao seu direito 

de fazer a representação a partir daquilo que ele tomou conhecimento. 

Mas para resumir, além de tudo o que já foi dito, nós não podemos caracterizar 

quebra de decoro em cima de eventuais denúncias. A denúncia sempre pode surgir, 

alguém pode ter uma dúvida e elas têm que restar comprovadas. Nesse caso... 

 

O SR. PRESIDENTE - CORONEL CAMILO - PSD - Perfeitamente. 

 

O SR. DAVI ZAIA - PPS - Em função até do tempo que se passou, e eu quero 

ressaltar que nesse período nós discutimos aqui também, por sugestão de V. Exa. que 

deveríamos melhorar nosso regimento; foi proposta de V. Exa. que deveríamos ter um 

regimento mais claro do próprio Conselho de Ética, para que pudéssemos encaminhar 

melhor isso, mas não houve acordo nesse período sobre essa proposta. Então debatemos 

aqui, nos reunimos e fizemos esse esforço para fazer isso. 

Mas de qualquer forma, em função do tempo, aconteceu a CPI, o próprio 

Ministério Público teve tempo de, talvez, apurar mais isso, e até agora não restou 

provada essa denúncia. E então não restando provada a denúncia, não há o que se falar 

sobre queda de decoro, essa é nossa conclusão.  

 

O SR. PRESIDENTE - CORONEL CAMILO - PSD - Sim. 
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O SR. DAVI ZAIA - PPS - No nosso ponto de vista seria extremamente absurdo 

nós darmos segmento a algo que não restou provado. E também que o próprio... Como 

tivemos nesse período um instrumento de investigação, como foi ressaltado aqui, que é 

mais amplo que a atuação do Conselho de Ética - que é o funcionamento da CPI - não 

caberia refazer aqui uma discussão que já foi feita. Portanto, com muita tranquilidade 

apresentamos esse relatório aos nobres pares. 

 

O SR. PRESIDENTE - CORONEL CAMILO - PSD - Só também 

complementando esse relatório, aqui foi lido só a resenha. Insisto mais uma vez: o 

nobre deputado Davi Zaia fez um extenso relatório para apresentar o seu parecer sobre a 

admissibilidade ou não, para todos saberem, e todos os deputados receberam uma cópia. 

Nosso nobre deputado Paulo Rillo. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Presidente, eu já conversei muito e falei 

muito sobre esse assunto em diversos fóruns e a CPI foi um deles. Depois, em um 

momento oportuno, farei minha declaração de voto. No momento queria passar a 

palavra ao deputado Raul Marcelo, porque ele não é membro titular do Conselho e já 

esgotou os cinco minutos regimentais, para que ele pudesse complementar o seu 

argumento acerca da representação no Conselho de Ética.  

 

O SR. PRESIDENTE - CORONEL CAMILO - PSD - Já usou seus cinco 

minutos. Eu sugiro ao deputado Raul Marcelo que faça... 

 

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

 

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

 

O SR. CAMPOS MACHADO - PTB - Apenas para indagar de V. Exa. se é 

possível se passar o tempo a alguém que não faz parte da Comissão. 

 

O SR. RAUL MARCELO - PSOL - Sr. Presidente, só pela ordem, Sr. 

Presidente. Sr. Presidente pela ordem. 
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O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Sim, a CPI foi o tempo todo assim. 

 

O SR. PRESIDENTE - CORONEL CAMILO - PSD - Só um minutinho, 

vamos resolver a questão e vamos conceder... Um minutinho, deputado Raul Marcelo. 

Como presidente, eu concedo a palavra ao Raul Marcelo, pela questão pessoal que ele 

foi várias vezes citado. Tem o tempo. 

 

O SR. RAUL MARCELO - PSOL - Fui citado duas vezes. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Sr. Presidente, Sr. Presidente, mas só para 

registrar que é permitido... 

 

O SR. RAUL MARCELO - PSOL - Agora é importante. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Que é permitido eu passar a palavra e ele 

tem os dez minutos.  

 

O SR. PRESIDENTE - CORONEL CAMILO - PSD - É regimental. 

 

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

Onde está no regimento?  

 

O SR. PRESIDENTE - CORONEL CAMILO - PSD - Minha assessoria. 

 

O SR. CAMPOS MACHADO - PTB - Não, onde está no regimento que se pode 

passar esse tempo? Onde está no regimento, ou seja lá onde for, que se pode passar do 

tempo.  

 

O SR. PRESIDENTE - CORONEL CAMILO - PSD - Nosso deputado Campos 

Machado, vou pesquisar para ver sua resposta, mas eu gostaria de informar a todos que 

o nosso deputado Raul Marcelo tem autorização desta Presidência por uma questão 

pessoal de ter sido citado.  

 



18 
 

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

pessoal não é suficiente para alicerçar e embasar uma situação regimental. Eu quero 

dizer a V. Exa. que eu, V. Exa. é o presidente, que eu não concordo com essa maneira 

que vai abrir um precedente perigosíssimo na Casa, onde se possa passar o tempo de 

alguém da Comissão para alguém que não pertence à Comissão. Qual é o tempo que vai 

ser passado, Sr. Presidente? Aí V. Exa. incorre na seguinte dúvida: eu passo meu tempo 

integral ou passo o tempo que alguém, que um deputado, Padre Lobato, que um 

deputado que não é da Comissão? Qual é o tempo? 

 

O SR. PRESIDENTE - CORONEL CAMILO - PSD - Bom, deputado... 

Deputado Raul Marcelo, por favor. 

 

O SR. RAUL MARCELO - PSOL - Sr. Presidente, eu agradeço. 

 

O SR. PRESIDENTE - CORONEL CAMILO - PSD - Cinco minutos é 

suficiente?  

 

O SR. RAUL MARCELO - PSOL - É suficiente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CORONEL CAMILO - PSD - Então está bom. Cinco 

minutos, por decisão desta Presidência, ao nobre deputado Raul Marcelo. 

 

O SR. RAUL MARCELO - PSOL - Sr. Presidente, eu não tenho intenção e 

nunca tive de ser varão de Plutarco nem moralista de plantão, porque o País está cheio.  

Agora, existe uma questão curiosa aqui, e esse é um fato importante. Passei um 

ano respondendo isso aos meus eleitores; o Capez e o pessoal do PSDB foram com a 

camisa da Seleção Brasileira lá na Paulista bradar contra a corrupção, porque o Brasil 

tinha virado um mar de lama. E eles puseram a camisa da CBF, que é exemplo de 

moralidade no País, de correção, uma instituição ilibada, que tem um presidente que não 

pode nem ir no Paraguai, e foram lá na Paulista, junto com a Globo, e com a “Folha de 

S. Paulo” e o “Estadão”, e fizeram um movimento nacional para acabar com a 

corrupção no Brasil. Porque o Brasil estava um mar de lama. 

Agora, quando a lama chega até as pessoas do PSDB, aí a discussão muda. 

Quando a tese da teoria do domínio do fato era para aqueles que não eram do PSDB, 
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tinha que valer; inclusive, sustentaram até hoje. O Joaquim Barbosa foi cantado em 

verso e prosa pelos tucanos do Brasil inteiro. “Como o Zé Dirceu não podia saber se o 

assessor dele fazia as negociatas?”, e aqui na Assembleia o chefe de gabinete do 

presidente da Casa, o assessor dele foi indiciado pela CPI da Merenda; aí não vale, aí 

não pode. Aí não pode. Não, por quê? Porque é um membro do PSDB. Então os dois 

pesos e duas medidas.  

Se isso ficasse restrito ao plano parlamentar, eu até não ficaria preocupado, mas a 

minha grande preocupação, Sr. Presidente, é que infelizmente hoje o Poder Judiciário 

também está fazendo o mesmo. Dois pesos e duas medidas, essa é a preocupação. Aqui 

na Casa nós entendemos, vamos ter eleição, todo mundo vai pela eleição e vai ter que 

explicar porque que... Onde já se viu, uma pessoa que é promotora, alfabetizada, tem 

curso superior, nomeia um chefe de gabinete e esse chefe de gabinete sai fazendo 

negociata por aí; tem um assessor funcionário de carreira da Assembleia, que recebeu 

50 mil de propina - o Jeter – e, de repente, é aposentado na Casa e ninguém responde 

por nada. 

É claro, eu concordo que existe uma dor familiar; a discussão não é individual. 

Existe uma dor familiar, uma dor gigantesca, 40% dos presos no Brasil - quase 700 mil 

presos - são presos provisórios, não têm nem sentença transitada e julgada. Imagine a 

dor dos senhores e senhoras, essas famílias que veem seus filhos e maridos no sistema 

prisional, que é praticamente um inferno.  

 

O SR. PRESIDENTE - CORONEL CAMILO - PSD - Vossa Excelência 

permite um aparte? Vossa Excelência permite um aparte? 

 

O SR. RAUL MARCELO - PSOL - Então eu só queria registrar... Eu permito 

um aparte, claro. 

 

O SR. PRESIDENTE - CORONEL CAMILO - PSD - Eu gostaria de discordar 

veementemente dessa sua comparação. É só uma opinião agora de um deputado, não 

como presidente, mas discordo veementemente de V. Exa. fazer essa comparação com o 

deputado da Casa, acho que V. Exa. não foi feliz nessa colocação. Por favor...  
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O SR. RAUL MARCELO - PSOL - Eu sou defensor de que crime de corrupção 

é crime hediondo; essa é minha posição.  Eu acho que deveríamos ter investigado isso 

muito a fundo.  

 

O SR. PRESIDENTE - CORONEL CAMILO - PSD - Então, muito obrigado 

pelo aparte, essa é minha opinião. 

 

O SR. RAUL MARCELO - PSOL - Está registrado. Vossa Excelência quer 

instaurar um procedimento por conta de um empurra-empurra do deputado Paulo Rillo, 

e não quer instaurar um procedimento de um escândalo de desvio da alimentação das 

crianças. 

 

O SR. PRESIDENTE - CORONEL CAMILO - PSD - Vossa Excelência me 

permite um aparte novamente?  

 

O SR. RAUL MARCELO - PSOL - É dois pesos e duas medidas? É um 

negócio. 

 

O SR. PRESIDENTE - CORONEL CAMILO - PSD - Vossa Excelência me 

permite um aparte novamente?  

 

O SR. RAUL MARCELO - PSOL - Chega a ser surreal. 

 

O SR. PRESIDENTE - CORONEL CAMILO - PSD - Vossa Excelência está 

falando uma coisa que V. Exa. não sabe. 

 

O SR. RAUL MARCELO - PSOL - Sei, sei muito bem; eu estava aquele dia. 

 

O SR. PRESIDENTE - CORONEL CAMILO - PSD – Eu, em nenhum 

momento, me manifestei a favor ou contra a admissibilidade... 

 

O SR. RAUL MARCELO - PSOL –Não, acabou de votar. 
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O SR. PRESIDENTE - CORONEL CAMILO - PSD - Da segunda votação. 

Vossa Excelência já está falando que eu quero um e não quero outro; isso não é 

verdade, porque nem votamos a segunda, e não sabemos quem é a favor ou contra.  

 

O SR. RAUL MARCELO - PSOL - Então nós vamos aguardar a votação para 

fazer a prova dos nove. Vamos aguardar a votação e vamos saber. 

 

O SR. PRESIDENTE - CORONEL CAMILO - PSD - Então... 

 

O SR. RAUL MARCELO - PSOL - Só para concluir... 

 

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

para ficar escutando isso aqui, Presidente.  

 

O SR. RAUL MARCELO - PSOL - Eu quero só concluir, Sr. Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - CORONEL CAMILO - PSD - Então conclua.  

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Ele está fazendo ilação o tempo 

inteiro, está jogando para a torcida como sempre faz. Não dá mais para vermos isso. 

 

O SR. PRESIDENTE - CORONEL CAMILO - PSD - Conclua, nosso 

deputado. 

 

O SR. RAUL MARCELO - PSOL - Aqui eu só quero registrar isso, Sr. 

Presidente, eu quero registrar isso, o fato curiosíssimo, curiosíssimo. Veste a camiseta 

da CBF para combater a corrupção e aí quando ela aparece aqui na Casa, a questão não 

quer ser investigada. A oposição só teve um membro na CPI; eu fiz vários 

requerimentos, fui em duas reuniões da CPI. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Vossa Excelência podia participar e V. 

Exa. não veio nenhuma vez. 

 

O SR. RAUL MARCELO - PSOL - Eu não era membro. Eu não era membro. 



22 
 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Vossa Excelência podia participar 

mesmo não sendo membro.  

 

O SR. RAUL MARCELO - PSOL - Não aprovava nada na CPI, CPI para inglês 

ver.  

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Vossa Excelência podia participar. 

 

O SR. PRESIDENTE - CORONEL CAMILO - PSD - Por favor... 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Vossa Excelência não teve coragem de 

vir aqui participar.  

 

O SR. RAUL MARCELO - PSOL - Eu vim em duas reuniões.  

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Vossa Excelência não teve coragem. 

Vossa Excelência não se dispôs a vir aqui.  

 

O SR. RAUL MARCELO - PSOL - Vim em duas reuniões e foi um teatro. 

Montaram uma CPI com um membro da oposição. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Vossa Excelência está fazendo 

delação. Vossa Excelência está mentindo no microfone; não faça isso.  

 

O SR. RAUL MARCELO - PSOL - Só tinha um membro da oposição. 

 

O SR. PRESIDENTE - CORONEL CAMILO - PSD - Só um minutinho. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - É a regra da Casa, isso não é possível. 

 

O SR. RAUL MARCELO - PSOL - E a regra da Casa é eu ter direito a palavra, 

pelo menos isso ainda não foi alicerceado.  
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O SR. RAUL MARCELO - PSOL - E a regra da Casa é eu ter direito à palavra, 

pelo menos isso ainda não foi cerceado.   

 

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

porque está terminando seu tempo. 

 

O SR. RAUL MARCELO - PSOL - Fica registrado aqui, Sr. Presidente, que 

democracia em nosso país é restrita, já disse o grande sociólogo Florestan Fernandes. 

Fica aqui registrado meu posicionamento. Dois pesos e duas medidas. 

 

O SR. PRESIDENTE - CORONEL CAMILO - PSD - Está registrado. Está 

registrado. Tem a palavra o nosso nobre deputado André Soares, lembrando a todos que 

ainda estamos em processo de votação.  

 

O SR. ANDRÉ SOARES - DEM - Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CORONEL CAMILO - PSD - Vamos entrar em 

votação daqui a pouco. 

 

O SR. ANDRÉ SOARES - DEM - Eu gostaria apenas de cumprimentar a eleição 

do nobre deputado Afonso Lobato, um amigo que tenho; cumprimentar o deputado Davi 

Zaia pelo parecer e ceder uma parte do meu tempo ao deputado Carlão Pignatari. Se 

houver tempo ainda disponível, para que o deputado Campos Machado faça o restante 

da palavra.  

 

O SR. PRESIDENTE - CORONEL CAMILO - PSD - Nobre deputado 

Carlão... 

 

O SR. CAMPOS MACHADO - PTB - Sr. Presidente, eu queria fazer um apelo, 

se possível.  

 

O SR. PRESIDENTE - CORONEL CAMILO - PSD - Pois não? 
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O SR. CAMPOS MACHADO - PTB - Que nós votássemos imediatamente esse 

caso.  

 

O SR. PRESIDENTE - CORONEL CAMILO - PSD - Todos concordam? 

Então, em votação a admissibilidade da denúncia, conforme o parecer, ou não, do nosso 

nobre deputado Davi Zaia, que é parecer contrário. 

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - CORONEL CAMILO - PSD - Estamos em processo de 

votação. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Pedir votação nominal.  

 

O SR. PRESIDENTE - CORONEL CAMILO - PSD - Ok, votação nominal. 

Como vota o nosso nobre deputado Carlão Pignatari? 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Agradecendo muito ao relatório do 

Davi Zaia. Não agradecendo, porque ele cumpriu justiça em seu relatório. O presidente 

da Casa em nenhum momento foi envolvido com isso, então eu voto pelo arquivamento; 

com o relator.  

 

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

vota o nobre deputado João Paulo Rillo? 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Sr. Presidente, aqui nós estamos votando a 

admissibilidade do processo e não a conclusão e nem orientação de nenhum apeno. Por 

uma questão de coerência, fiz o debate desde o início e já me posicionei nesse caso. 

Pelos motivos muito bem elencados e aprofundados pelo deputado Raul Marcelo, em 

especial algo que... 

 

O SR. PRESIDENTE - CORONEL CAMILO - PSD - Por favor, o seu voto. 
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O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Mas o deputado acabou de fazer uma 

declaração de voto e V. Exa. permitiu. 

  

O SR. PRESIDENTE - CORONEL CAMILO - PSD - O mesmo tempo, vamos 

lá.  

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - E V. Exa. permitiu.  

 

O SR. - Não, o mesmo tempo. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Em especial por algo que considero no 

mínimo estranho, para não dizer grave, que foi a aposentadoria de um servidor com 

materialidade contra ele, de envolvimento em corrupção, uso do instrumento. Então, o 

mínimo que tínhamos que fazer era aprofundar essa investigação. Eu voto contra o 

relator e a favor da representação do deputado Raul Marcelo. 

 

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

deputado João Paulo Rillo. Nosso nobre deputado André Soares. 

 

O SR. ANDRÉ SOARES - DEM - Com o parecer do relator Davi Zaia. 

 

O SR. PRESIDENTE - CORONEL CAMILO - PSD - Meu vice-presidente, 

parabéns pela eleição e muito obrigado pela colaboração. Qual seu voto? 

 

O SR. AFONSO LOBATO - PV - Eu voto com o parecer. 

 

O SR. PRESIDENTE - CORONEL CAMILO - PSD - Nosso nobre deputado 

Davi Zaia? 

 

O SR. DAVI ZAIA - PPS - Com o relatório. 

 

O SR. PRESIDENTE - CORONEL CAMILO - PSD - Nobre deputado Campos 

Machado? 
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O SR. CAMPOS MACHADO - PTB - Com o parecer. 

 

O SR. PRESIDENTE - CORONEL CAMILO - PSD - Este Presidente também 

vota com o parecer. Tivemos, então, declaração de voto, seis a um; não está admitida a 

denúncia. Agradeço a todos os nobres deputados. Está encerrado o presente Conselho de 

Ética. 

 

* * * 


