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CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR (CEDP) 

15.05.2019 

 

 

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Boa tarde a 

todos e a todas. Havendo número regimental, declaro aberta a segunda reunião ordinária 

da Comissão do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da primeira sessão Legislativa 

do primeiro biênio da 19ª Legislatura. Registro com prazer a presença dos nobres 

deputados: deputado Major Mecca, deputado Emidio de Souza, deputado Alex de 

Madureira, deputado Campos Machado e o corregedor, deputado Estevam Galvão. Há 

duas justificativas de ausência, do deputado Ed Thomas e do deputado Carlos Giannazi. 

Presente também o deputado Wellington Moura. 

Solicito a leitura da Ata da reunião anterior. 

 

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

 

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Com a palavra 

o deputado Campos Machado.  

 

O SR. CAMPOS MACHADO - PTB - Dentro da praxe desta Casa, solicito a 

dispensa da leitura da Ata da reunião anterior. 

 

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Os favoráveis 

permaneçam como se encontram. Aprovada a Ata da reunião anterior. Esta reunião foi 

convocada para deliberar sobre os procedimentos de recebimento das denúncias e 

representações oferecidas ao Conselho.  

Da última reunião dia 8 de maio até hoje mais dois processos foram oferecidos 

ao Conselho de Ética: processo RGL número 3257, de 2019, e a representação de 

autoria da deputada Janaina Paschoal contra a deputada Professora Bebel por quebra de 

decoro parlamentar. A representada já foi notificada do teor da representação, cópias 

dela já foram entregues aos gabinetes dos membros do Conselho e do corregedor 

parlamentar. O segundo processo, número 3378, de 2019, representação de autoria do 

deputado Gil Diniz, líder do PSL, contra o deputado Emidio de Souza por quebra de 
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decoro parlamentar. Essas cópias dessas representações serão entregues agora a Vossas 

Excelências. 

Até o momento são seis os processos, os procedimentos oferecidos ao Conselho, 

a saber, o processo RGL 2897, representação de autoria da deputada Erica 

Malunguinho, subscrita por apoiadores, contra o deputado Douglas Garcia; processo 

RGL 2898, representação de autoria da deputada Professora Bebel contra o deputado 

Douglas Garcia; processo RGL 2899, denúncia de autoria da deputada Márcia Lia e do 

deputado Teonilio Barba, subscrita também por apoiadores, contra o deputado Douglas 

Garcia; o processo número 3090, denúncia de autoria do deputado Teonilio Barba 

contra o deputado Adalberto Freitas, processo RGL número 3257, representação de 

autoria da deputada Janaina Paschoal contra a deputada Professora Bebel; processo 

RGL 3387, representação de autoria do deputado Gil Diniz do PSL contra o deputado 

Emidio de Souza por quebra de decoro. Um sétimo procedimento, da deputada Carla 

Morando do PSDB contra o deputado Luiz Fernando Teixeira, está em fase de autuação. 

Para analisar os procedimentos e o roteiro de trabalho, em suma, proposto, eu 

gostaria de dar uma lida no resumo, em todos concordando ou a maioria concordando 

com o roteiro de trabalho, nós poderíamos começar a já tomar as medidas para acelerar 

o processo. 

Primeiro passo – entrega da denúncia ou representação na secretaria do 

Conselho, será providenciada a autuação da mesma. Autuada, cópias serão entregues 

aos denunciados representados, aos membros efetivos e substitutos do Conselho, ao 

corregedor parlamentar e ao presidente da Alesp.  

A fase terceira – o representado será cientificado do prazo de cinco sessões 

ordinárias para apresentar defesa prévia. Apresentada defesa, essa será juntada aos autos 

e cópias serão entregues aos membros efetivos e substitutos do Conselho, ao corregedor 

parlamentar e ao presidente da Alesp. E esgotado o prazo de cinco sessões ordinárias 

para defesa prévia, com ou sem manifestação do denunciado ou representado, esta 

Presidência convocará a reunião do Conselho para decidir sobre a admissibilidade dos 

procedimentos no prazo de cinco sessões ordinárias. 

Então está em discussão essa proposta resumida do roteiro que foi entregue no 

dia 8 para que nós possamos prosseguir com uma rotina de trabalho. 

 

O SR. CAMPOS MACHADO - PTB - Sra. Presidente. O prazo se inicia 

quando? 
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A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - O prazo do 

quê?  

 

O SR. CAMPOS MACHADO - PTB - As cinco sessões. 

 

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - As cinco 

sessões, não, a partir da aprovação do roteiro. 

 

O SR. CAMPOS MACHADO - PTB - A partir de hoje. 

 

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - A partir de hoje 

para todos os processos. 

 

(Fala fora do microfone.) 

 

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Não, aprovando 

o roteiro, vamos contar a partir de amanhã, provavelmente, as cinco sessões ordinárias, 

esgotadas essas cinco sessões ordinárias. 

 

O SR. CAMPOS MACHADO - PTB - Todos os representados, a partir de 

amanhã. 

 

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Os que já estão 

autuados. Eles já foram comunicados e já tomaram ciência. 

 

O SR. CAMPOS MACHADO - PTB - Estou pensando nos que vão chegar 

ainda. 

 

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Sim, aí marca 

uma nova reunião para que um novo processo seja feito. Eles estão me informando que, 

na verdade, não precisa de reunião, bastou essa cientificação para começarmos a contar 

as cinco sessões ordinárias. Os novos casos. 
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O SR. CAMPOS MACHADO - PTB - Deixe-me entender, cada representado 

já recebeu. 

 

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Já recebeu. 

 

O SR. CAMPOS MACHADO - PTB - E o prazo dele começa amanhã. 

 

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Exato, porque o 

roteiro não tinha sido aprovado, então a cientificação não estaria valendo como prazo, 

pelo menos eu entendo mais justo.  

 

O SR. EMIDIO LULA DE SOUZA - PT - Deputada Maria Lúcia. 

 

O SR. CAMPOS MACHADO - PTB - Só uma perguntinha, deputado. E após 

a apresentação ou não apresentação das manifestações dos representados, qual é o passo 

seguinte? 

 

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Não, aí eles 

voltam, esgotado esse prazo, nós vamos votar a admissibilidade. Eles estão me 

informando que é assim: e isso vai partir assim que nós recebermos a defesa será 

encaminhada para os deputados, não só os titulares, como os suplentes. 

 

O SR. CAMPOS MACHADO - PTB - E depois então vai ser dada uma data 

para a gente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Exato, para nós 

admitirmos, para haver a admissibilidade, precisa de uma votação para ver se admite ou 

não. Aí depois tem de nomear um relator. 

 

O SR. CAMPOS MACHADO - PTB - Então não há a possibilidade de fixar a 

próxima quarta-feira porque o prazo vai se esgotar quando? Hoje é quarta, quinta, sexta, 

segunda, terça, quarta. 
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A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Deve dar umas 

duas semanas. 

 

O SR. CAMPOS MACHADO - PTB - Terça, quarta da semana que vem. 

 

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Então, eu 

acredito que a gente poderia marcar para a outra semana, se for para. 

 

O SR. EMIDIO LULA DE SOUZA - PT - Presidenta, a partir de amanhã 

começa a contar prazo para as quatro que a senhora leu aí. 

 

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Exato, são 

quatro. Não, são cinco, todos foram cientificados. Não, os seis foram cientificados, tem 

mais dois para ingressar. É, são seis apresentados já cientificados, e mais um sendo 

autuado, que é o último da deputada Carla.  

 

O SR. EMIDIO LULA DE SOUZA - PT - Presidenta, é só uma questão de 

ordem.  

 

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Pois não, 

deputado. 

 

O SR. EMIDIO LULA DE SOUZA - PT - Eu ia pedir para Vossa Excelência, 

eu não sei nem se é o caso dos demais deputados, mas este deputado está com problema 

porque nós estamos tendo reuniões marcadas de comissões importantes no mesmo 

horário. Neste momento está tendo reunião da CCJ, que eu faço parte, eu preciso estar lá 

e as duas são temas importantes.  

Eu queria apelar a V. Exa. que nas próximas reuniões a gente procure, talvez não 

fazer coincidir, porque não há como ficar fora de nenhuma das duas. 

 

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Qual é a 

proposta do deputado?  
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O SR. EMIDIO LULA DE SOUZA - PT - A CCJ tem feito reuniões fixas às 

quartas-feiras.  

 

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Poderia propor, 

talvez, na quarta-feira de manhã? 

 

O SR. CAMPOS MACHADO - PTB - Não de manhã, não, às 15:30h. 

 

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Às 15:30h. O.k. 

 

(Fala fora do microfone.) 

 

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Não precisa 

necessariamente. Talvez não. 

 

(Vozes sobrepostas.) 

 

O SR. CAMPOS MACHADO - PTB - Mas por que nós vamos inverter? Tem 

regras do jogo a ser definidas hoje.  

 

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Sim. 

 

O SR. CAMPOS MACHADO - PTB - Toda quarta-feira, não vamos botar ela 

para quinta. Na quarta-feira que vem já fica marcado que nós vamos votar a 

admissibilidade. 

 

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Pelo que 

entendi, toda a minha preocupação. Não vai dar. 

 

O SR. CAMPOS MACHADO - PTB - Dia 29 nós vamos decidir. 

 

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Dia 29 é quarta-

feira, 29 às 15:30.  
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O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Se contar a partir de amanhã, não dá. 

 

O SR. CAMPOS MACHADO - PTB - Não, você pega quinta, sexta, segunda, 

terça, quarta, dia 29, nós estamos marcando para o dia 29. 

 

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Mas as sessões 

ocorrem depois das 14h, bem, tem a das 14:30, então eu acredito que poderia ser na 

quarta-feira mesmo. 

 

(Falas fora do microfone.) 

 

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Bem, por que 

que está vendo essa discussão exatamente? Porque a regulamentação não estava muito 

clara. Nós não tínhamos tido – pelo menos estou no meu quinto mandato –, porque eu 

não lembro de tanta representação e tanta denúncia como está acontecendo agora. Então 

temos que estabelecer um roteiro que seja justo, que nós possamos analisar com 

imparcialidade, com o tempo razoável. 

 

O SR. EMIDIO LULA DE SOUZA - PT - Presidenta, questão de ordem. 

 

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Pois não. 

 

O SR. EMIDIO LULA DE SOUZA - PT - Eu queria solicitar, sugerir a V. 

Exa. que, ao invés de marcar com alguma dúvida, a senhora já tem aqui os parâmetros, 

são cinco sessões. 

 

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Se vocês 

concordarem e aprovarem, sim. 

 

O SR. EMIDIO LULA DE SOUZA - PT - Cinco sessões, eu levantei esse 

problema da coincidência com a Comissão de Constituição e Justiça, e a partir disso 

acho que a Presidência do Conselho de Ética tem liberdade para convocar reunião na 

hora que a assessoria jurídica considerar adequada. Mesmo se não der para marcar aqui 
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hoje, nós ficamos aguardando. Porque me parece também que cinco dias é o prazo 

mínimo, não é obrigado a ser no quinto dia. 

 

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Até o quinto 

dia. 

 

O SR. EMIDIO LULA DE SOUZA - PT - A partir do quinto dia, tem de ser 

marcado. Então V. Exa. pode fazer a adequação necessária à agenda da Casa e ao 

cumprimento da norma específica sobre o caso. 

 

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Nós podemos 

inclusive convocar uma reunião extraordinária.  

 

O SR. CAMPOS MACHADO - PTB - Eu queria sair daqui, presidente, já 

sabendo a data que é. Porque nós não podemos procrastinar, mas também não podemos 

acelerar, nenhum dos dois verbos. Mesmo porque todo mundo espera que a gente dê 

uma posição. Sabe o deputado Carlinhos de Almeida: o último procedimento do 

Conselho de Ética foi com o deputado Luiz. Só tivemos dois procedimentos nos últimos 

anos. Nem começamos e já temos seis, caminhando para sete. 

 

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Em princípio 

ficaria marcada para quarta que vem, dia 29, às 15:30h. A deputada Erica Malunguinho 

também faz parte, ela substitui o deputado Giannazi, então também está presente. 

Tem mais alguém para falar? Porque senão nós podemos aprovar a adoção desse 

roteiro. Os que forem favoráveis permaneça como se encontram. Fica aprovado então o 

roteiro, ele passa a ser instrução normativa a ser observado então pelo Conselho. Os 

denunciados e representados serão cientificados do prazo para manifestação prévia, bem 

como do roteiro aprovado para apreciação dos procedimentos submetidos ao Conselho 

de Ética. 

Algum deputado ou deputada deseja fazer alguma manifestação? Então nada 

mais havendo a tratar fica encerrada a presente reunião e marcada para a próxima 

quarta-feira, dia 29, às 15:30h. Obrigado. 

 

* * * 
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- É encerrada a reunião. 

 

* * * 


