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AUDIOTEXT SERVIÇOS E CIA. LTDA. - ME 

 

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR 

03.10.2017 

 

O SR. PRESIDENTE – CORONEL CAMILO – PSB – Há quórum regimental. 

Estão abertos os nossos trabalhos do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Havendo 

número regimental, declaro aberta a reunião especial convocada para eleição do 

presidente e do vice-presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar para o 

segundo biênio da décima-oitava legislatura. 

Registro a presença dos nobres deputados, Davi Zaia, Ed Thomas, Padre Afonso, 

e Carlão Pignatari. Pergunto se há entre os membros desse colegiado alguma indicação 

de nome para o cargo de presidente do conselho.  

 

O SR. – Pela ordem, Sr. Presidente. Queria indicar o deputado Ed Thomas.  

 

O SR. – Eu ia indicá-lo.  

 

O SR. PRESIDENTE – CORONEL CAMILO – PSB – Tem a indicação aqui 

do deputado Ed Thomas. 

 

O SR. – Eu faço a indicação do Padre Afonso Lobato, deputado Padre Afonso 

Lobato, eu falei para ele que fé e política tem que caminhar junto, é bom. 

 

O SR. PRESIDENTE – CORONEL CAMILO – PSB – Então temos duas 

indicações, nosso deputado Padre Lobato e deputado Ed Thomas. Mais alguma 

indicação? Então, vamos à votação nominal para escolha do presidente do conselho.  

Está suspenso aqui por um minuto.  

 

O SR. – Presidente, pela ordem, eu gostaria de indicar o deputado Ed Thomas 

para ser o nosso presidente. Ed é o mais antigo dos deputados aqui, da Comissão.  

 

O SR. PRESIDENTE – CORONEL CAMILO – PSB – Senhores, eu gostaria 

de consultar o nosso deputado Ed Thomas, se aceita a indicação da presidência.  
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O SR. ED THOMAS – PSB – Aceito. 

 

O SR. – Carlão. 

 

O SR. PRESIDENTE – CORONEL CAMILO – PSB – Então, retomando os 

trabalhos, tem mais uma indicação do nosso deputado Carlão Pignatari. Vamos para a 

votação nominal, então? Vamos votar, antes disso, coloco em discussão se alguém 

quiser fazer uso da palavra. Em votação, então votação nominal para o presidente do 

Conselho de Ética. Gostaria de consultar como vota o deputado Davi Zaia. 

 

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Deputado Carlão Pignatari. 

 

O SR. PRESIDENTE – CORONEL CAMILO – PSB – Como vota o deputado 

Ed Thomas. 

 

O SR. ED THOMAS – PSB – Voto no deputado Carlão Pignatari.  

 

O SR. PRESIDENTE – CORONEL CAMILO – PSB – Como vota o deputado 

Padre Lobato? 

 

O SR. AFONSO LOBATO – PV – Carlão Pignatari. 

 

O SR. PRESIDENTE – CORONEL CAMILO – PSB – Como vota o Carlão 

Pignatari? 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI – PSDB – Deputado Ed Thomas. Não, Carlão 

Pignatari.  

 

O SR. PRESIDENTE – CORONEL CAMILO – PSB – E eu também voto no 

nosso presidente Carlão Pignatari. E desde já, declaro o nosso Carlão Pignatari 

presidente do Conselho de Ética, e já passo a ele a presidência do Conselho. 
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*** 

 

-Assume a presidência o deputado Carlão Pignatari. 

 

*** 

 

 

O SR. PRESIDENTE – CARLÃO PIGNATARI – PSDB – Boa tarde a todos, 

primeiro agradecer muito a participação de cada um, e precisamos ter a indicação agora 

do vice. Gostaria de saber se há algum nome, pelo menos o padre para me abençoar.  

 

O SR. – Pela ordem, Sr. Presidente, eu indico o nosso querido Padre Lobato, para 

vice-presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE – CARLÃO PIGNATARI – PSDB – Da mesma forma. 

Sem mais indicações, vou colocar em votação nominal. Os Srs. Deputados que 

estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Declaro eleito para vice-

presidente o deputado Afonso Lobato.  

 

O SR. AFONSO LOBATO – PV – Pela ordem. Sr. Presidente. Quero agradecer 

a indicação a vice, e posso dizer ao deputado Carlão Pignatari, presidente do Conselho 

de Ética, que pode contar com a minha ajuda. 

 

O SR. CORONEL CAMILO – PSB – Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE – CARLÃO PIGNATARI - PSDB – Pela ordem, nobre 

deputado Coronel Camilo. 

 

O SR. CORONEL CAMILO – PSB – Gostaria de agradecer a todos os 

membros do Conselho neste biênio que passei na presidência do Conselho, muito 

obrigado, tentamos fazer o melhor, tenho certeza, por essa Casa de Leis, e deixar desde 

já que contam com meu irrestrito apoio, o nosso presidente Carlão Pignatari e nosso 

vice-presidente Padre Lobato, aos quais desejo muita sorte. Muito obrigado, Sr. 

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

 

O SR. PRESIDENTE – CARLÃO PIGNATARI – PSDB – Pela ordem, nobre 

deputado Padre Afonso Lobato. 

 

O SR. AFONSO LOBATO – PV – Quero aproveitar e publicamente agradecer o 

Coronel Camilo pelo trabalho prestado, com seriedade, responsabilidade, com 

transparência, com compromisso, quero agradecer o seu mandato, Coronel Camilo.  

 

O SR. CORONEL CAMILO – PSB – Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE – CARLÃO PIGNATARI – PSDB – Pela ordem, nobre 

deputado Coronel Camilo. 

 

O SR. CORONEL CAMILO – PSB – Só para, lógico, não deixar passar, foi um 

erro meu. Meu vice-presidente do conselho, que continua vice-presidente do conselho, 

nosso querido Padre Afonso Lobato, sem o que nós não teríamos conseguido levar 

avante os trabalhos do Conselho de Ética. Aliás, gostaria de deixar bem claro a sua 

firmeza de atitude, em acompanhar os processos que chegaram, chegamos a bom termo 

e a decisão da maioria foi respeitada. Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado, 

Padre Afonso Lobato. 

 

O SR. PRESIDENTE – CARLÃO PIGNATARI – PSDB – Gostaria só de 

justificar a ausência da deputada Maria Lúcia Amary, e do deputado João Paulo Rizzo.  

Não havendo mais a tratar, declaro encerrada a presente reunião. 

 

*** 

 

-Está encerrada a sessão. 

 

*** 


