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O SR. PRESIDENTE - CAMPOS MACHADO - PTB - Havendo número
regimental, declaro aberta a reunião especial convocada para a eleição do presidente e
do vice-presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar para o primeiro biênio
da 19ª Legislatura. Quero cumprimentar o deputado Giannazi, a deputada Maria Lúcia
Amary, também o nosso corregedor, Estevam Galvão, deputado Alex de Madureira e o
deputado Wellington Moura.
Esta eleição tem um fim específico, então eu indago se: existe algum nome a ser
apresentado para presidir este Conselho de Ética?

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE - CAMPOS MACHADO - PTB - Pela ordem o
deputado Alex de Madureira.

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Queria fazer a indicação aqui da
deputada Maria Lúcia Amary para presidir este Conselho.

O SR. PRESIDENTE - CAMPOS MACHADO - PTB - Eu consulto os
demais deputados do Conselho se existe um outro nome ou só o nome da deputada
Maria Lúcia Amary. Não havendo outro nome, declaro eleita. Ah, desculpe. Em votação
Srs. Deputados o nome da nobre deputada Maria Lúcia Amary. Quem for favorável, por
favor, fique como está, e os contrários se manifestem. Então, minha amiga Maria Lúcia
Amary, futura prefeita de Sorocaba, eu declaro, você acaba de assumir uma Comissão
que não vai ter problema nenhum nesta legislatura, nenhum problema. Eu antevejo um
futuro tranquilo, sereno. Parabéns, deputada, convido V. Exa. para assumir a
Presidência e já como membro – se eu puder. Pela ordem das coisas. Faça o favor.

***
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- Assume a Presidência a Sra. Maria Lúcia Amary.

***

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Bem, boa tarde
a todos. Eu quero agradecer o deputado Giannazi, deputado presente aqui, Estevam
Galvão, deputado Campos Machado, deputado Alex de Madureira, deputado
Wellington Moura e pedir muito, com certeza, a ajuda de cada um de vocês para que
nós possamos, não só preservar a democracia dentro da nossa Assembleia Legislativa,
mas também as prerrogativas, que não sejam feridas, na forma que nós queremos. Nós
não queremos com certeza nem politizar a Comissão, nem permitir que haja
direcionamento ideológico partidário e nem preconceituoso. Nós queremos que a nossa
Assembleia seja respeitada entre os deputados mesmos, e nós e o povo, nós temos que
conter certas incontinências verbais que acontecem às vezes dentro do Parlamento e que
ultrapassam o limite do comportamento ético de nós deputados.
Então, respeitando as diferenças, eu acredito que nós podemos fazer um
trabalho e eu acredito que essa Comissão vai ter, sim – como disse o Campos –, vai ter
um trabalho bastante grande para que nós possamos ser justos, mas não deixar algumas
ações que possam se perpetuar e mudar o comportamento, atingindo o respeito e ferindo
a ética de cada um de nós deputados. Então agradeço cada um de vocês que confiou, e
vou precisar de todos nós juntos para que nós, nessa pluralização de partidos, possamos
dar contribuição para fazer a diferença nesta Comissão.
Eu pergunto também agora aos demais membros do colegiado se: há a indicação
de algum nome para vice-presidente do Conselho?

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

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Pela ordem, o
deputado Campos Machado.

O SR. CAMPOS MACHADO - PTB - Queria indicar o nome do deputado
Alex de Madureira como vice-presidente.
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A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Havendo a
indicação, submeto à apreciação dos pares e coloco em votação o nome do deputado
Alex de Madureira. Os Srs. Deputados que estiverem de acordo, permaneçam como se
encontram. Declaro então eleito vice-presidente o Sr. Deputado Alex de Madureira.
Passo a palavra ao deputado.

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Quero só agradecer aqui a nossa
presidente, a deputada Maria Lúcia, e a todos os demais deputados que fazem parte
deste Conselho de Ética, que é um órgão importantíssimo desta Casa. Como já disse a
deputada Maria Lúcia, nossa presidente, que ele sirva para agir com justiça mas também
sirva para agir com bom senso. Não vamos de forma alguma deixar com que o
Conselho de Ética seja algo que vire um perseguidor de ninguém, ao mesmo tempo que
ele aja com justiça nos casos que sejam necessários que ele atue, mas sempre pensando
de uma forma a trazer um consenso à Casa.
Todos aqui são deputados, todos foram eleitos, nós temos sim a liberdade de
falar muitas coisas, mas nem tudo que a liberdade possa ferir ou ofender um outro
deputado, que é par nosso aqui, possa ser ultrapassado nenhum limite. E que esta Casa
continue sendo casa de paz, e a Casa de Leis pela qual ela foi colocada para ser. Muito
obrigado, e quero contribuir muito e ser um braço forte aqui da nossa presidente e
ajudá-la em tudo.

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Obrigada.
Agradeço as palavras do deputado Alex de Madureira. Justificando a ausência do
deputado Ed Thomas, e como nós já temos três demandas distribuídas a nossa
Comissão, eu gostaria de saber se já marcamos algum dia já fixo para a próxima
semana, ou depois combinamos uma data para posteriormente.

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Pela ordem, Sra. Presidente.

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - Com a palavra o
deputado Wellington Moura.
O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Primeiramente agradecer –
agradecer, não, parabenizá-la – e parabenizar também o deputado Alex de Madureira, a
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senhora pela Presidência, o deputado Alex da Madureira pela Vice-presidência, tenho
certeza que serão duas pessoas de grande responsabilidade e como irão agir aqui nesta
Comissão. E todos nós deputados, tudo que for trazer desta Comissão. Primeiramente,
deputado Campos Machado, era o respeito entre nós parlamentares que eu acho que isso
é imprescindível desta Comissão para que ela aconteça de forma correta, e de forma de
transparência com que toda a população gostaria de ver. Então eu parabenizo a todos e
tenho certeza que a conduta de V. Exa. será com certeza honrosa nesta Casa. Obrigado.

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Muito obrigada,
deputado.

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Pela ordem, Presidente.
A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY – PSDB - Pela ordem o
deputado Estevam Galvão.

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Sra. Presidente, embora eu não tenha
participado da eleição, que para mim seria um privilégio poder votar também para
deputada Maria Lúcia Amary, assim como para o vice Alex de Madureira, mas eu como
corregedor, eu faço parte também do Conselho de Ética da Casa, inclusive com direito a
voto - a não ser que eu esteja enganado, mas pelo Regimento é assim que funciona.
Eu queria cumprimentar a Maria Lúcia Amary, o Alex de Madureira, eu tenho
convicção, conheço a Maria Lúcia de longa data, deputada brilhante, ocupou todos os
cargos nesta Casa, sempre uma pessoa serena, equilibrada, competente. Esta Comissão
– como bem disse o nosso Campos Machado que presidiu os trabalhos para essa eleição,
e com muita competência também –, o sentimento meu que esta Comissão vai ser uma
Comissão de grande importância, e a gente já sentiu isso.
Mas eu quero crer, tenho convicção, que a Casa indicou e escolheu bem, porque
a Maria Lúcia Amary sempre pregou a amizade, a conciliação, e esta Comissão tem
como objetivo – um papel difícil até –, que você até julgar, não é verdade? Mas a ideia
da deputada é sempre lutar para que a disciplina seja mantida, que a ética seja mantida,
que a união, que a parcimônia, é esse o comportamento que esta Comissão com certeza
vai caminhar – não é Maria Lúcia? Então parabéns a você, ao Alex de Madureira e ao
Campos que presidiu o início dos trabalhos.
5

Verba Editorial Ltda.

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY – PSDB - Obrigada,
deputado Estevam Galvão.

O SR. CAMPOS MACHADO - PTB - Minha cara presidente, em virtude da
necessidade que esta Comissão tem que andar paralelamente com os ventos, eu sugiro
que as reuniões nossas sejam feitas todas as quartas-feiras. Ou às duas e meia ou três
horas, não dá para tentar levar esta Comissão para a noite, para a manhã, então é para
esvaziar. Nós temos que ter dias determinados, esta Comissão vai ser das mais
importantes nesta Casa neste ano. Eu sugiro que as nossas reuniões estejam feitas as
quartas-feiras ou às 14:30 ou às 15 horas, Sra. Presidente.

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Deputado
Wellington Moura.

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Quinze horas por mim, Sra.
Presidente.

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Deputado Alex
de Madureira.

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Quinze horas para mim está ótimo na
quarta-feira.

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Deputado
Campos Machado.

O SR. CAMPOS MACHADO - PTB - Quinze horas.

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Então ficaria
definida a próxima reunião quarta-feira às 15 horas. Queria mais uma vez agradecer o
deputado Campos Machado.
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O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Pela ordem, presidente. Só queria
perguntar, se a senhora puder e tiver essa informação: quais são essas representações?
Até para a gente, se a reunião é semana que vem, a gente já saber.

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Nós vamos dar
ciência a cada um dos membros para que na próxima reunião, antes de começar a
reunião – boa tarde, deputado Emidio –, deputado Emidio de Souza. Perdeu a
oportunidade de votar em mim.

O SR. EMIDIO LULA DE SOUZA - PT - Eu gostaria.
A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB – Que bom.
Quero agradecer então mais uma vez o deputado Campos Machado. O deputado Emidio
de Souza – não sei se você quer dar uma palavra.

O SR. EMIDIO LULA DE SOUZA - PT - Primeiro me desculpar pelo atraso,
presidenta, e dizer que eu acompanharia o voto dos demais em Vossa Excelência. Eu
desejo um ótimo trabalho e conte conosco nessa questão fundamental, que é a questão
da conduta ética dos deputados na Assembleia. Eu estarei aqui para ajudá-la, para
contribuir nesse trabalho.

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Obrigada,
deputado Emidio de Souza, deputado Estevam Galvão, deputado Campos Machado e
deputado Alex de Madureira, e também Deputado Wellington Moura. Então está
marcada a próxima reunião quarta-feira às 15 horas com três já representações para nós
fazermos a nossa definição. Muito obrigada a todos, a assessoria também. Quarta-feira
às 15 horas. Obrigada.

***

- É encerrada a reunião.

***

7

