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CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR 

09.03.2022 

 

* * * 

 

- Abre a reunião a Sra. Maria Lúcia Amary.  

 

* * * 

 

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

quórum regimental, declaro aberta a 1ª Reunião Ordinária do Conselho de Ética e Decoro 

Parlamentar da 4ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura. Registro a presença dos demais 

deputados... Está faltando uma (Inaudível.), mas vamos lá. Vou fazer a chamada nominal 

para que respondam confirmando a presença. Deputado Adalberto Freitas.  

 

O SR. ADALBERTO FREITAS - UNIÃO - Presente, Sra. Presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Deputado Enio 

Tatto. 

 

O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Presente, Sra. Presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Deputado Barros 

Munhoz. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Presente, Sra. Presidente.  

 

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Eu, presidente. 

Deputado Wellington Moura. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Presente, Sra. 

Presidente. 
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A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Deputado 

Delegado Olim.  

 

O SR. DELEGADO OLIM - PP - Presente, Sra. Presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Deputada Erica 

Malunguinho. 

 

A SRA. ERICA MALUNGUINHO - PSOL - Presente, presidente. 

 

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

Machado. (Pausa.) 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - O deputado Campos pediu para aguardar um 

pouco, deputada. Ele está chegando. Em consideração a ele, eu pediria até, se a gente 

puder, cinco minutinhos no máximo... 

 

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Deputada Marina 

Helou. 

 

A SRA. MARINA HELOU - REDE - Presente, presidente. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Podemos começar suavemente? 

 

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

secretaria... 

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - UNIÃO - Excelência? 

 

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Pela ordem. 

Deputado Estevam Galvão presente. 

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - UNIÃO - Obrigado. 
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A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Eu sempre esqueço 

o corregedor. Solicito à secretaria a leitura da Ata da reunião anterior. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Pela ordem, Sra. 

Presidente. Eu peço a dispensa da leitura da Ata da reunião anterior.  

 

 A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - É regimental o 

pedido de Vossa Excelência. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como se 

encontram. (Pausa.) 

 Ordem do dia.  

 

 O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Questão de ordem, Sra. 

Presidente. Ah, não, desculpa. Depois eu peço a questão de ordem. 

 

 A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Ordem do dia. 

Item nº 2.1. Medidas decorrentes do Processo RGL 9789/2021. Tendo em vista o disposto 

no Art. 8º e demais disposições do Código de Ética e Decoro Parlamentar, considerado 

deliberado pelo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar nos autos do Processo RGL 

9789/2021, este Conselho adverte verbalmente o Sr. Deputado Arthur do Val com a 

finalidade de prevenir prática de falta mais grave. 

Considerando que o deputado Arthur do Val, embora cientificado para comparecer 

nesta reunião, não se faz presente, consulto este colegiado se concordam - deputado 

Campos Machado presente - que eu proceda à leitura da advertência e consideremos o 

parlamentar devidamente advertido com a publicação no Diário Oficial e o 

encaminhamento de cópia do presente ao deputado Arthur.  

Este ato já se tornará público e daremos assim cumprimento ao Art. 8º do Código 

de Ética e Decoro Parlamentar desta Casa de Leis. Em discussão.  

 

O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Pela ordem, Sra. Presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Pela ordem, 

deputado Enio Tatto. 

 

O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Para discutir.  
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A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Deputado, queria 

lembrar que, na verdade, esta é a advertência que já foi decidida na reunião passada e, 

como ele não está presente, eu estou pedindo se os deputados concordam que a gente 

considere… Eu leio aqui o texto da advertência, publica no Diário Oficial e ele é 

considerado citado. 

 

O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Sim, Sra. Presidente. Eu não vou usar meus 

dez minutos, apenas fazer alguns esclarecimentos. Mas antes disso, cumprimentar a 

senhora, cumprimentar todos os deputados e deputadas, todo o pessoal que está nos 

assistindo aqui e está presente. Sra. Presidente, primeira pergunta: está sendo 

televisionado pela TV Alesp e pelo YouTube esta sessão?  

 

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - É certeza absoluta 

que está sendo passada pela TV? Nós precisamos confirmar, por favor. 

 

O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Eu peço a suspensão dos trabalhos até que isso 

seja corrigido. 

 

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Suspensa por cinco 

minutos até a confirmação da data. 

 

* * * 

 

- Suspensa por cinco minutos, a reunião é reaberta sob a Presidência da Sra. Maria 

Lúcia Amary. 

 

* * * 

 

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Retomando a 

reunião, deputado Enio, o senhor quer usar a palavra? 

 

O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Só para esclarecer e teve gente que teve 

dúvidas e já me cobrou ontem e hoje pela manhã desse Item 1, que já imaginava que se 
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tratava desse monte de representações sobre o último episódio lamentável do deputado 

Arthur do Val. Então esse Item 1, como a presidenta colocou, é apenas uma representação 

do deputado Gil Diniz, que representou o deputado Arthur do Val, porque um funcionário 

do deputado Arthur do Val viajou para o exterior com dinheiro público sem pedir licença. 

E aí ele fez essa representação, nós analisamos e demos essa advertência. 

Então hoje aqui praticamente é uma ratificação daquilo que a gente já fez, para que 

ele devolva o dinheiro que foi gasto de forma indevida, que é um dinheiro público, que a 

população é que paga.  

Só para esclarecer que não tem nada a ver com o Item nº 2. É da mesma pessoa, 

mas não está relacionado com o Item nº 2, que nós vamos entrar em seguida. É isso, 

presidente, obrigado. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - E lembrando que é uma 

advertência isso. 

 

O SR. ENIO LULA TATTO - PT - É uma advertência, que não vai para plenário, 

porque a própria Comissão tem poder determinado para isso. 

 

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

havendo mais nenhum deputado para falar, então fica aprovada a leitura da advertência. 

Eu vou ler a advertência.  

“Processo RGL 9789/2021. Exmo. Sr. Deputado Arthur do Val, como é do 

conhecimento de V. Exa., tramita perante este Conselho de Ética e Decoro Parlamentar o 

Processo RGL nº 9789, de 2021, que teve origem em representação formulada pelo 

deputado Gil Diniz, com fundamento em notícia-crime contra o deputado Arthur do Val, 

apresentada em agosto de 2020 perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, pelo 

cometimento de ilegalidades no exercício do mandato, que deu origem ao Processo nº 

0030473/71, de 2020, que trata da cumplicidade com o fato de um funcionário do gabinete 

ter seu ponto assinado por terceiros, recebendo integralmente seus proventos em dias que 

se encontrava em viagem ao Chile, comprovada por postagens em rede social.  

Após regular tramitação do procedimento, inclusive mediante o exercício do direito 

de defesa por parte de V. Exa., entendeu este Conselho caracterizado o abuso das 

prerrogativas parlamentares prevista na Constituição Federal, na Constituição do Estado, 

no Código de Ética e Decoro Parlamentar desta Casa - Resolução nº 766, de 16 de 
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dezembro de 1994 - e concluiu pela imposição de advertência - medida disciplinar verbal 

- nos termos do artigo 7º, inciso I, artigo 8º do Código de Ética e Decoro Parlamentar, a 

fim de prevenir a prática de falta mais grave.  

Assim sendo, o objetivo da convocação enviada a V. Exa., o de cientificá-lo acerca 

da conclusão dos procedimentos alcançada pelo Conselho, e conferir efetivamente as 

deliberações, fica V. Exa., deputado Arthur do Val, advertido nos termos do artigo 7º, 

inciso I e oitavo da Resolução nº 766, de 16 de dezembro de 1994, acerca da necessidade 

plena observância aos preceitos de ética e decoro parlamentar contidos nas normas legais 

que regem a matéria, em especial o Código de Ética e Decoro Parlamentar desta Casa, 

atentando para as regras de boa conduta, sob o risco de incidência em penalidade de 

natureza mais grave do que a ora hoje aplicada.”  

Então, essa advertência será encaminhada ao deputado e considerada pública, 

porque nós já a lemos aqui. 

Vamos para o Item nº 2.2. Deliberar sobre a juntada dos Processos RGL 1864, de 

2022; 1875, de 2022; 1876, de 2022... Aliás, vou falar todos do mesmo ano: 1877, 1878, 

1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884 e 1885, representações em desfavor do deputado 

Arthur do Val por quebra de decoro parlamentar por versarem sobre o mesmo objeto. 

Além... 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Questão de ordem, Sra. 

Presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA MARY - PSDB - Pois não, deputado. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Foram apresentados 

mais sete processos, o 1900, o 1898, o 1897, o 1896, o 1895, o 1894 e o 1889. Gostaria 

de ver com V. Exa. se seria possível juntar mais esses processos, que são as mesmas 

representações de outros deputados contra o deputado Arthur do Val, nesse mesmo 

processo, para que a gente possa deliberar todos juntos e não precisemos deliberar 

novamente esses novos. 

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - UNIÃO - Pela ordem, Sra. Presidente. 
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A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA MARY - PSDB - Pela ordem, 

deputado. 

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - UNIÃO - Sra. Presidente, só para que V. Exa. 

anunciasse e deixasse claro o número de representações, o total. 

 

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA MARY - PSDB - Hoje nós temos... 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Dezenove. 

 

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA MARY - PSDB - Não, 21. É que eu 

vou ler o item seguinte, deputado Wellington, que responde à posição de Vossa 

Excelência. Eu dei todos os que já ingressaram e coloquei um item aqui na nossa pauta 

que, além da juntada dos processos acima, vamos deliberar também sobre a anexação dos 

processos decorrentes de representações ou denúncias contra o deputado Arthur do Val 

com o mesmo objeto que forem posteriormente protocoladas neste conselho.  

Então, a tradução é que ficam autorizados, se todos concordarem, já ficam 

automaticamente eles anexados para não se iniciar o processo todas as vezes que entrar 

uma representação. Alguém... 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Uma questão de ordem, 

Sra. Presidente. Eu gostaria que pudesse se tornar público cada processo, quem são os 

representantes, a autoria de cada um desses processos. Vossa Excelência tem essa 

informação, que possa nos informar? 

 

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA MARY - PSDB - A secretaria... 

 

A SRA. - A relação está no grupo dos deputados. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Estou dizendo só para 

se tornar público isso na comissão. 

 

A SRA. - Sim, mas... 
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O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Tornar-se público é ser 

falado neste momento. 

 

A SRA. - Deputado, é que há processos que entraram, mas ainda não têm números, 

que estão autuados no SGP. Então neste momento não temos como dar um número ainda. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Se eles estão sendo 

autuados ainda pelo SGP, então eles não podem ser anexados neste momento. 

 

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA MARY - PSDB - Deputado, desculpe, 

só uma intervenção: eu acabei de falar no sentido de todos que vierem posteriormente, 

automaticamente, ao conselho, em nome da economicidade de tempo, e para que o 

processo não seja protelatório, que a gente já possa anexar, quando o objeto é o mesmo, 

e o representado é o mesmo. 

 

A SRA. ERICA MALUNGUINHO - PSOL - Uma questão de ordem, presidenta. 

Reiterar a solicitação do deputado Wellington. Será que não poderia divulgar, pelo menos, 

os processos que já estão protocolados? 

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - UNIÃO - Pela ordem, presidente. 

 

A SRA. ERICA MALUNGUINHO - PSOL - Estou falando. 

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - UNIÃO - Excelência, pela ordem. 

 

A SRA. ERICA MALUNGUINHO - PSOL - Deputado, estou falando. 

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - UNIÃO - Pois não, excelência, desculpa. 

 

A SRA. ERICA MALUNGUINHO - PSOL - Será que não poderia fazer a 

divulgação dos processos que já têm número, que já estão protocolados? Outra questão: 

estão reclamando que não está havendo transmissão, pela TV Alesp, desta sessão. Acabou 

neste minuto. 
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A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Eu vou ler então, 

a pedido do deputado. O deputado Wellington tem a relação dos processos até então 

ingressados. Eu vou falar o nome de um autor, porque são um deputado e outros. 

Desculpe, deputado Enio. Tem a palavra. 

 

O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Eu tenho um relatório das 12 representações. 

Se quiser utilizar, tem o nome de todos os deputados. Hoje nós estamos apreciando de 12. 

 

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Eu tenho aqui a 

relação dos 19. 

 

O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Eu tenho o nome deles aqui. Se a senhora 

quiser usar, pode usar. 

 

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Está aqui, eu tenho 

aqui. Obrigada. Então eu vou ler os 19. Se vocês puderem, esses dois, deputado, que não 

estão aqui, e se nós votarmos pela juntada automática, ok, eles já ficam apensados a esses. 

Então eu vou ler um por um. Essa letrinha, tem que pôr óculos. 

Item 1. Processo Legislativo nº 1.900, de 2022. Representação de autoria da 

Federação dos Empregados em Postos de Serviços de Combustíveis e Derivados de 

Petróleo do Estado de São Paulo, contra o deputado Arthur do Val, por quebra de decoro 

parlamentar. 

Item 2. Processo Legislativo nº 1.898, de 2022. Representação de autoria da OAB, 

contra o deputado Arthur do Val, por quebra de decoro parlamentar. 

Item 3. Processo Legislativo nº 1.897, de 2022. Representação de autoria do 

deputado Agente Federal Danilo Balas e outros, contra o deputado Arthur do Val, por 

quebra de decoro parlamentar. 

Item 4. Processo Legislativo nº 1.896, de 2022. Representação de autoria do 

deputado Carlos Giannazi, contra o deputado Arthur do Val, por quebra de decoro 

parlamentar. 

Item 5. Processo Legislativo nº 1.895, de 2022. Representação de autoria da 

deputada Analice e outros, contra o deputado Arthur do Val, por quebra de decoro 

parlamentar. 
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Item 6. Processo Legislativo nº 1.894, de 2022. Representação de autoria do 

deputado Marcio da Farmácia, contra o deputado Arthur do Val, por quebra de decoro 

parlamentar. 

Processo Legislativo nº 1.889, de 2022. Representação de autoria da senhora 

Thayrane da Silva Apostolo Evangelista, contra o deputado Arthur do Val, por quebra de 

decoro parlamentar. 

Processo Legislativo nº 1.885, de 2022. Representação de autoria da deputada 

Valeria Bolsonaro, contra o deputado Arthur do Val, por quebra de decoro parlamentar. 

Processo Legislativo nº 1.884, de 2022. Representação de autoria da deputada 

Janaina Paschoal e outros, contra o deputado Arthur do Val, por quebra de decoro 

parlamentar. 

Processo legislativo nº 1883, de 2022, representação de autoria do deputado Ataide 

Teruel contra o deputado Arthur do Val por quebra de decoro parlamentar.  

 Processo legislativo nº 1882, de 2022, representação de autoria do deputado Paulo 

Fiorilo e outros contra o deputado Arthur do Val por quebra de decoro parlamentar. 

 Item 12- Processo legislativo nº 1881, de 2022, representação de autoria do 

deputado Altair Moraes e outros contra o deputado Arthur do Val por quebra de decoro 

parlamentar. 

 Processo legislativo nº 1880, de 2022, representação de autoria do deputado Major 

Mecca contra o deputado Arthur do Val por quebra de decoro parlamentar.  

 Processo legislativo nº 1879, de 2022, representação de autoria do deputado Gil 

Diniz contra o deputado Arthur do Val por quebra de decoro parlamentar. 

 Processo legislativo nº 1878, de 2022, representação de autoria do deputado Luiz 

Fernando Teixeira contra o deputado Arthur do Val por quebra de decoro parlamentar. 

 Item 16 - Processo legislativo nº 1877, de 2022, representação de autoria do 

deputado Sargento Neri contra o deputado Arthur do Val por quebra de decoro 

parlamentar. 

 Processo legislativo nº 1876, de 2022, representação de autoria da deputada 

Professora Bebel contra o deputado Arthur do Val por quebra de decoro parlamentar. 

 Processo legislativo nº 1875, de 2022, representação de autoria da deputada Isa 

Penna e outros contra o deputado Arthur do Val por quebra de decoro parlamentar. 

 Item 19 - Processo legislativo nº 1874, de 2022, representação de autoria do 

deputado Emidio de Souza contra o deputado Arthur do Val por quebra de decoro 

parlamentar. 
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 Em discussão a juntada de todos esses processos, considerando também o que eu 

estou pedindo, que sejam aprovadas... Sejam anexadas automaticamente assim que 

ingressarem. 

 Algum deputado é contra esta decisão? Se manifeste agora.  

 

 O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Pela ordem, Sra. Presidente.  

 

 A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Pela ordem, 

deputado Enio Tatto. O microfone do deputado Enio Tatto... 

 

 

 O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Oi. Sra. Presidente, primeiro: esse processo, 

ele precisa de todos os cuidados do mundo. Pela dimensão que tomou, pela importância, 

pela repercussão nacional e internacional. O mundo todo discute e está de olho na 

Assembleia Legislativa.  

 Primeira preocupação. Nós estamos juntando 19 representações, que também é 

um número expressivo devido à dimensão de tudo isso. Eu não sou advogado, mas é bom 

acho que a gente analisar primeiro se é possível, porque tem 12 representações que foram 

publicadas, foram dadas publicidade.  

 E nós estamos julgando... 

 

 O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Dezenove, deputado. 

 

 O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Dezenove, mas publicadas apenas 12. Então, 

a minha preocupação é se, de repente, não abre caminho de alguém questionar isso 

juridicamente, não é?  

E a gente não pode errar, a gente não pode pecar. A gente precisa fazer tudo muito 

bem feito para não dar margem para qualquer contestação. Se a comissão, se V. Exa., Sra. 

Presidente, tiver toda a certeza da nossa assessoria jurídica que não tem problema 

nenhum, eu acho que sem problema nenhum de a gente fazer a juntada dos 19. Caso 

contrário, talvez seria mais prudente fazer a juntada dos 12 que estão publicados 

legalmente, que estão em ordem, e depois fazer a juntada dos demais. Apenas uma 

advertência, apenas uma preocupação, porque a gente não pode errar. 
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E eu queria emendar também aqui, Sra. Presidente, nós já estamos fazendo a 

primeira reunião nesse caso, e hoje é a admissibilidade, tem um acordo de toda vez que 

tem uma representação a gente admitir a representação para analisar, que pela dimensão, 

porque toca diretamente, e isso aconteceu lá na Ucrânia, em especial com as mulheres 

ucranianas, atingiu as mulheres brasileiras, as mulheres do mundo todo.  

Eu fiz um requerimento e não pode entrar na pauta hoje justamente porque não foi 

publicado, mas eu queria comunicar a toda a bancada aqui, à comissão, que faça um 

convite para o Consulado Ucraniano, a consulesa e o cônsul, que eles participem como 

convidados dos trabalhos da Comissão de Ética aqui da Assembleia Legislativa, para que 

a gente dê transparência, a gente mostrar a seriedade com que o Parlamento paulista, o 

maior do Brasil, o maior da América Latina, um dos maiores do mundo, vai apreciar este 

caso.  

Então eu peço aos pares, hoje não dá para aprovar isso, mas que na próxima reunião 

seja publicado e que faça parte da pauta, que a gente faça o convite para o Consulado 

Ucraniano, que eles possam vir participar presencialmente, o cônsul, a consulesa, ou que 

mandem um representante do Consulado para acompanhar de perto esses trabalhos, essas 

apurações. 

É isso, Sra. Presidente. Muito obrigado. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Uma questão de ordem, 

Sra. Presidente. 

 

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

Wellington. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Diante do que o 

deputado Enio passou, eu gostaria de fazer uma pergunta a Vossa Excelência. Todos os 

novos processos e os processos que forem juntados futuramente a esse mesmo processo, 

qual é a forma para eles serem juntados? Só se forem do mesmo teor? 

 

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Eu vou ler 

novamente a juntada desses processos.  
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Respondendo primeiro ao deputado Enio, se nós formos levar esse processo de 

questionar essa questão, nós estamos aqui em votação, eu acredito que a nossa decisão 

está atendendo exatamente a necessidade de cumprirmos os prazos.  

Além da juntada dos processos acima, que são esses 19 que eu li, vamos deliberar 

também sobre anexação de processos decorrentes de representações ou denúncias contra 

o deputado Arthur do Val com o mesmo objeto que forem posteriormente protocolados 

neste conselho.  

O que eu estou pretendendo é sermos práticos e já deixar autorizado, sendo o 

mesmo fato, contra o mesmo deputado, que nós possamos já automaticamente anexar 

para não começarmos a reiniciar o mesmo processo, que depois tem que ser juntado. 

Porque se o objeto é o mesmo e o representado é o mesmo, nós não vamos poder ter duas 

decisões diferentes, duas penalidades diferentes, de dois relatores diferentes. Nós temos 

que ter um relator único para todas essas decisões.  

Mas eu gostaria só de confirmar: um representante da procuradoria que pudesse 

confirmar o que eu estou falando, se realmente nós estaríamos cumprindo regiamente o 

que dispõe a legislação do Conselho de Ética.  

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - O procurador Kimura se 

encontra aqui presente no plenário. Se pudesse o procurador... Ah, tem um assessor. 

Desculpa, não sabia. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - O Dr. Dutra está aqui presente.  

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Dr. Douglas, por 

gentileza. Se pudesse falar ao microfone, seria só para deixar registrado.  

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - UNIÃO - Pela ordem, Sra. Presidente.  

 

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Para ficar 

declarado que nós estamos cumprindo, nós estamos dentro das normais legais. 

Deputado Estevam Galvão.  

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - UNIÃO - Vossa Excelência está correta no 

enunciado, Excelência. Eu acho que não existe dúvida nenhuma a respeito do 
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apensamento. Só para chamar a atenção nas colocações do Enio: hoje nós não estamos 

votando a admissibilidade, nós estamos votando apenas o apensamento. 

 

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

não. 

 

O SR. CARLOS ALCKMIN DUTRA - Pois não, deputada presidente, deputados. 

É um prazer aqui assessorá-los. 

 

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Só fala o seu 

nome.  

 

O SR. CARLOS ALCKMIN DUTRA - Carlos Alckmin Dutra. Eu sou procurador 

da Assembleia Legislativa. 

 

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

 

O SR. CARLOS ALCKMIN DUTRA - Muito bem.  

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Venha aqui para a frente, 

Dr. Carlos. Acho que fica até mais confortável para o senhor. 

 

O SR. CARLOS ALCKMIN DUTRA - Deputada, deputados, o apensamento dos 

processos que dizem respeito ao mesmo fato, para que corram paralelamente e se tenha 

uma única decisão, sob pena de decisões contraditórias. Não há problema algum em fazer 

o apensamento, desde que todos os processos estejam na mesma fase processual. Então, 

enquanto eles estiverem chegando e todos estiverem no início, eles podem ser apensados, 

porque dizem respeito ao mesmo fato. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Perfeito. 

 

O SR. CARLOS ALCKMIN DUTRA - Há uma conexão entre esses processos, e 

se busca que sejam julgados, analisados conjuntamente. Se eventualmente esses 
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processos que estão sendo apensados avançarem e outros vierem, daí esse apensamento 

não se tornará mais possível, por conta do descompasso de fases processuais.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Sempre brilhante.  

 

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Doutor, só para 

confirmar: então, até a admissibilidade, eles podem ser juntados? Após a admissibilidade, 

não poderão mais juntar, mesmo que tenham o mesmo teor e o mesmo representado ? 

 

O SR. CARLOS ALCKMIN DUTRA - Sim, a não ser que os processuais que 

estejam mais adiante aguardem que os - vamos dizer - posteriores sigam o trâmite 

processual... (Vozes Sobrepostas.) 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Perfeito, acho que está bem esclarecido. 

 

O SR. CARLOS ALCKMIN DUTRA - Sempre assegurando a ampla defesa e o 

devido processo legal. 

 

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Está bom, 

obrigada. Algum deputado quer se manifestar? 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Eu gostaria de fazer uma 

questão de ordem. 

 

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

deputado. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Deputada presidente, 

o Processo Legislativo nº 1.884, de 2022, a representação de autoria da deputada Janaina 

Paschoal contra o deputado Arthur do Val por quebra de decoro parlamentar, o teor é 

diferente de todos os teores dos outros processos, porque ele diz respeito à viagem que o 

deputado Arthur do Val fez e como foi gasto o dinheiro, como que ele utilizou essa verba 

que foi doada. Então, ele não se encaixa nos outros processos. Então, como que nós vamos 
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dar a admissibilidade, vamos juntar esse processo, se é o teor outro de todos os outros 

processos? 

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - UNIÃO - Pela ordem, Sra. Presidente. Só para... 

 

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Pela ordem. 

Deputado, só para responder ao deputado Wellington Moura: a verdade, ela fala da 

vaquinha, mas ela fala com o mesmo teor. Ela fala das falas, dos áudios do deputado, 

então, é o mesmo objeto. 

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - UNIÃO - O objeto, está certo.  

 

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Na hora em que 

ele for para o parecer - no meu modo de entender, aí o procurador pode confirmar -, no 

meu modo de entender, na hora em que o relator for fazer o parecer, ele vai analisar, 

também, esse pedido que está anexo ao mesmo pedido dela, além da questão dos áudios.  

Está aqui a representação? Eu pediria só para V. Exa. dar uma lida, porque, 

realmente, o conteúdo é o mesmo. Ela acrescenta um fator, um outro fator que poderá, no 

meu modo de entender, em termos de economia de tempo, praticidade, publicidade, possa 

ser encaminhado. 

 

A SRA. MARINA HELOU - REDE - Pela ordem, presidente.  

 

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Pela ordem, 

deputada Marina Helou.  

 

A SRA. MARINA HELOU - REDE - Obrigada pela palavra. Eu queria só reiterar 

a importância de a gente avançar com o apensamento de todos os processos, para que a 

gente dê celeridade no que realmente importa: a gente olhar a quebra de decoro em relação 

a mulheres. Não é sobre algum deputado, sobre algum pedido específico, sobre a 

exposição de alguém, neste processo; é sobre a gente falar e defender o que é que significa 

“decoro”, o que é que significa o papel institucional de um deputado e o que significa 

colocar a mulher como objeto. Significa defender as mulheres.  
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Não acho que a gente pode entrar aqui numa discussão específica sobre cada um 

dos pedidos, para cada uma das questões que querem mostrar como elas estão. A gente 

precisa usar o nosso papel como Comitê de Ética de uma Casa Legislativa 

importantíssima para, com responsabilidade, avançarmos no processo. Sou super a favor 

de apensarmos e seguirmos com celeridade neste processo, em vez de ficarmos discutindo 

quem tem mais visibilidade neste momento. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Perfeita.  

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - UNIÃO - Parabéns.  

 

O SR. ADALBERTO FREITAS - UNIÃO - Pela ordem, Sra. Presidente.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Parabéns.  

 

O SR. ADALBERTO FREITAS - UNIÃO - Pela ordem, Sra. Presidente.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Perfeita a sua manifestação. Perfeita.  

 

O SR. ADALBERTO FREITAS - UNIÃO - Pela ordem, presidente.  

 

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Queria citar 

também a presença do deputado Sargento Neri, da deputada Professora Bebel e deputado 

Giannazi.  

 

O SR. ADALBERTO FREITAS - UNIÃO - Pela ordem, presidente.  

 

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Pela ordem, 

deputado Adalberto. 

 

O SR. ADALBERTO FREITAS - UNIÃO - Bom dia a todos. Gostaria de 

corroborar aí com as falas da nobre deputada Marina Helou. Nós não podemos ficar 

perdendo tempo em falar, em mostrar quem fez a representação, quem não fez, porque 

nós sabemos que cada deputado que faz a representação tem aí a rede social dele, ele... 
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A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Desculpe, 

desculpe. 

 

O SR. ADALBERTO FREITAS - UNIÃO - Pois não, presidente. Obrigado. 

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - UNIÃO - Só para contribuir com o Adalberto... 

 

O SR. ADALBERTO FREITAS - UNIÃO - Eu não concluí ainda, gente. 

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - UNIÃO - Só para contribuir contigo. É um gancho 

só que eu estou pedindo. 

 

O SR. ADALBERTO FREITAS - UNIÃO - Pois não. 

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - UNIÃO - Após a admissibilidade, aí então nós 

vamos discutir. Hoje vamos apenas votar o apensamento. 

 

O SR. ADALBERTO FREITAS - UNIÃO - Obrigado, corregedor.  

Eu queria falar o seguinte: essa questão de, voltando, né, essa questão do 

parlamentar e representado, ele tem lá os meios dele de saber quem é pela rede social 

dele. Hoje todo mundo sabe que é só entrar na rede social de cada parlamentar, ele mesmo 

faz questão de falar que está fazendo.  

Então eu acho que nós temos ir em cima de cada deputado, a Marina Helou falou, 

nós temos que acelerar, ver o que tem que fazer, seguir a regra aqui; porque senão nós 

vamos ficar aqui duas horas para ver quem falou, quem não falou. Eu acho que isso não 

é legal, eu acho que não faz parte deste conselho neste momento, com a rapidez que a 

sociedade está esperando da gente, ficar debatendo sobre uma situação como essa. 

Obrigado, presidente. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Perfeito também, Dr. Adalberto. 
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A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Deixa eu ler esse 

item, porque se nós não concordarmos, eu iria pedir para votar a retirada, para prosseguir 

o processo, senão nós vamos ficar...  

Em um trecho da representação da deputada Janaina, ele fala, “em 5 de março, ao 

desembarcar no Brasil, o representado, com muita tranquilidade, sem falar nada das 

doações, sem dar maiores explicações, simplesmente disse que cometeu um erro em meio 

à empolgação. As falas do representado, além de atentatórias ao decoro em si, deixam 

bastante claro que o discurso de motivação humanitária foi apenas uma roupagem para 

disfarçar”, e por aí afora. Se o deputado concordar que isso satisfaz a sua resposta, se não 

eu voto para a retirada desse processo, para nós darmos o prosseguimento. 

Deputado Wellington, o senhor concorda em apensar? 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Deputados, com todo o 

respeito a todos, eu só acho que tem que haver o consentimento. É isso. Eu quero apenas 

que haja justiça e celeridade. Não estou deixando de dar celeridade, ou dando destaque a 

algum deputado, tanto que eu teria que fazer isso se fosse minha autoria, aí eu falaria isso. 

Não estou defendendo a deputada Janaina Paschoal, nada disso, não.  

Eu só quero que seja algo justo aqui nesta Casa, seja feito a um dos deputados que 

nós vamos fazer o julgamento dele aqui. Esse é o nosso papel, além de legislar, nesse 

momento do Conselho de Ética é de julgar. Então que venhamos a julgar de forma correta. 

É apenas isso. 

 

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Ok. Vamos pôr em 

votação o apensamento do processo, ou não. Como vota o deputado Adalberto Freitas? 

 

O SR. ADALBERTO FREITAS - UNIÃO - Eu voto “sim”, Excelência. 

 

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Como vota o 

deputado Enio Tatto? 

 

O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Depois das explicações do nosso procurador 

Turra, concordo com o apensamento. 
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A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Como vota o 

deputado Barros Munhoz? 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Voto a favor do apensamento, pelo 

apressamento. 

 

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Como vota o 

deputado Wellington Moura? 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Voto pelo apreciamento. 

 

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Como vota o 

deputado Delegado Olim?  

 

O SR. DELEGADO OLIM - PP - Voto a favor, Excelência.  

 

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Como vota a 

deputada Erica Malunguinho? 

 

A SRA. ERICA MALUNGUINHO - PSOL - Favorável, presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Como vota o 

deputado Campos Machado?  

 

O SR. CAMPOS MACHADO - AVANTE - Voto “sim”. 

 

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Sim. Como vota a 

deputada Marina Helou? 

 

A SRA. MARINA HELOU - REDE - Voto “sim”. 

 

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Como vota o 

deputado Estevam Galvão? 
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O SR. ESTEVAM GALVÃO - UNIÃO - Voto "sim", Excelência. 

 

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Voto "sim". Então, 

por unanimidade, vai estar apensado. 

Não havendo mais nenhum orador inscrito para falar, tem mais algum deputado 

para se manifestar? 

 

A SRA. MARINA HELOU - REDE - Pela ordem, Sra. Presidente? 

 

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Pela ordem, 

deputada Marina Helou. 

 

A SRA. MARINA HELOU - REDE - Queria só cumprimentar todas as pessoas 

aqui presentes, em especial as meninas da (Inaudível.) que vieram acompanhar nosso 

trabalho. 

 

O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Pela ordem, Sra. Presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Pela ordem, 

deputado Enio Tatto. 

 

O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Para que seja apreciado e que seja pautado na 

próxima reunião, e que se já adiantamos o convite ao Consulado Ucraniano. 

 

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Será apreciado na 

próxima reunião. 

Nada mais… 

 

O SR. ADALBERTO FREITAS - UNIÃO - Pela ordem, Sra. Presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Pela ordem, 

deputado Adalberto Freitas. 
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O SR. ADALBERTO FREITAS - UNIÃO - Eu só quero fazer uma observação, o 

deputado Enio tem uma preocupação muito séria e muito correta sobre as sessões do 

Conselho de Ética sejam transmitidas pela TV Alesp. E todas as vezes a gente fica 

surpreso, porque a gente não sabe se está ou não está, essa correria. Então eu pediria para 

a senhora, presidente, para a assessoria da senhora, para, no dia anterior à próxima 

reunião,  já deixar o pessoal preparado, se possível deixar uma pessoa da senhora lá na 

TV Alesp lá para falar: “pessoal, vai começar daqui a cinco minutos, quero que entre no 

ar agora”. Aí a gente não fica nesse… Toda vez é a mesma coisa, está, não está, está, não 

está, eu acho uma situação tão séria que daria para nós anteciparmos a questão da 

operação disso daí. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Pela ordem, Sra. Presidente. 

 

O SR. ADALBERTO FREITAS - UNIÃO - Muito obrigado, presidente.    

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Pela ordem. 

 

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Pela ordem, 

deputado Barros Munhoz. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Sra. Presidente, quando será a próxima 

reunião do Conselho? Eu tenho a impressão de que é desejo mundial que nós sejamos o 

mais breve possível na análise dos fatos, que são evidentes, falam por si. Não há 

necessidade, praticamente, de fazer prova nenhuma de nada. Está tudo provado, está tudo 

documentado, está tudo registrado, confessado. O próprio autor do delito confessa que 

reconhece o delito que praticou, que a mãe dele não concorda, que a namorada dele não 

concordou, que ninguém concordou. Então eu faço esse apelo, que a gente termine logo 

e dê a resposta que o mundo quer, resposta que o mundo deseja. E essa resposta não sei 

qual é... 

 

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Deputado… 
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O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Ou melhor, eu sei, mas não posso falar. Mas 

quando for a hora eu vou falar, e todos nós vamos falar. Então esse é o apelo que eu faço 

e indago qual é a próxima reunião. 

 

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Deputado, eu queria 

só fazer a seguinte observação: nós não podemos fugir do Regimento do Código de Ética. 

Nós temos que dar agora o direito de plena defesa. São cinco sessões para ele apresentar 

a defesa prévia. Assim que ele apresentar a defesa prévia, nós vamos fazer a reunião de 

admissibilidade. Aí então dentro das regras. 

E com relação à data, depois eu ia consultar Vossas Excelências. Como essas 

reuniões vão passar a ser presenciais, nós vamos conversar depois, para não postergarmos 

essa reunião, para qual o melhor dia e horário por ser presencial. 

 

O SR. ADALBERTO FREITAS - UNIÃO - Pela ordem, presidente. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Se me permite, se me permite, deputado 

Adalberto… 

 

O SR. ADALBERTO FREITAS - UNIÃO - Pois não. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Só para concluir, eu acho que esse assunto é 

da máxima importância. 

 

O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Nem o dia nem o horário, não é? 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Não, eu acho que nós precisamos fazer isso 

todo dia, fazer essas cinco sessões em menos de uma semana, ou uma semana no máximo. 

Não pode ser a cada semana uma sessão de forma alguma. Essa é a minha posição. Não 

pode ser de forma alguma. É um caso excepcionalíssimo. Acho que não tem outro no 

mundo. Na história da humanidade acho que não tem. 

 

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Deputado, só para 

falar sobre a questão regimental. São cinco sessões legislativas, e não cinco reuniões do 

Conselho de Ética. Então, por isso que não podemos ultrapassar, para depois 
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questionarem uma decisão, e nós termos que voltar o processo, retroagindo a uma fase 

que a gente já poderia ter passado. 

Deputado Adalberto. 

 

O SR. ADALBERTO FREITAS - UNIÃO - Bem rápido. Eu só quero parabenizar 

todas as pessoas que estão aí segurando essas folhas. É importantíssimo. Isso demonstra 

a sociedade, que está revoltada com tal situação. Fizeram todo esse trabalho, então, estão 

de parabéns por estarem lutando aqui pelo direito de vocês.  

Parabéns. 

 

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Tem mais algum 

deputado que deseja se manifestar? 

 

O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Pela ordem. 

 

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Deputado Enio. 

 

O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Eu acho até bom esse esclarecimento, para a 

gente não atropelar, e as pessoas não gerarem expectativa. O que é uma sessão? Hoje, por 

exemplo, é quarta-feira. Teremos sessão com certeza. Quinta e sexta normalmente não 

tem sessão. Segunda normalmente não tem sessão.    

Então, líder, deputada Bebel, Professora Bebel. Porque é demorado. São cinco 

sessões. A gente vai voltar aqui para discutir a admissibilidade, pelo menos vai passar 15 

dias. Então, não é um problema de a gente não querer marcar reunião, ou querer. O 

Regimento diz isso, que nem todo dia tem sessão aqui na Casa.  

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - O senhor me permite um 

aparte deputado Enio? 

 

O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Pois não. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Será que nós poderíamos 

falar com o presidente Carlão Pignatari, para que ele possa fazer um ato, junto à Mesa, 
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para nós darmos aceleração nesse processo, para que segunda, quinta, sexta possam 

também se tornar dias de sessões ordinárias. Para que a gente então acelere.  

Então a gente vai ganhar aí tempo... Aliás, nós vamos acelerar o tempo, para que a 

gente possa tomar essa decisão aqui no Conselho de Ética o mais rápido possível, que é 

o que a sociedade espera da gente. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Perfeito, deputado.  

 

O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Boa sugestão, deputado. Eu proponho que a 

presidenta, hoje, junto com a Comissão de Ética toda, vá falar com o presidente, para 

tentar agilizar os trabalhos aqui na Casa.  

 

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Ok. Bom, vai 

depender da aprovação do presidente. O que nos cabe nós estamos cumprindo regiamente, 

para que não se questione nenhum ato aqui praticado.  

Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, e marcaremos a 

próxima. Eu comunico Vossas Excelências. 

 

* * * 

 

- Encerra-se a reunião. 

 

* * * 

  

 

 

 

  

 


