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O SR. PRESIDENTE (Deputado José Thomaz Nonô) - Havendo número
regimental, declaro aberta a reunião do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar,
convocada pelo Presidente da Casa, nos termos regimentais, para a eleição do
Presidente.
Na forma do art. 3º, § 1º, do Regimento Interno, compete-me assumir a
Presidência dos trabalhos, na condição de ex-Presidente e Deputado mais antigo da
Casa.
Na forma do ato da Presidência, esclareço aos nobres pares que este
Conselho é composto de quinze Deputados titulares e igual número de suplentes,
distribuídos de acordo com a proporcionalidade partidária.
Nos termos do art. 7º do Regimento Interno, a eleição do Presidente far-se-á
por escrutínio secreto, exigida a maioria absoluta de votos.
Encareço aos ilustres companheiros que permaneçam na sala até o término
da votação e proclamação dos resultados, até porque tais procedimentos serão
rápidos.
Temos a satisfação de informar que recebemos a indicação do Deputado
Orlando Fantazzini para exercer o cargo de Presidente do Conselho de Ética e
Decoro Parlamentar.
Esta Presidência, em particular, congratula-se com a indicação do Presidente
da Casa, porque o Deputado Orlando Fantazzini foi dos mais atuantes membros na
fase de implantação do Conselho, nos trabalhos da legislatura passada.
Antes de iniciar o processo de votação, esclareço aos companheiros que na
cabine há cédulas com a indicação oficial e também cédulas em branco, que espero
não sejam utilizadas.
Procederei à chamada nominal. Solicito aos Srs. Deputados que assinem a
folha de votação.
Titulares.
PT.
Deputado Luiz Sérgio. (Pausa.)
Deputado Orlando Fantazzini. (Pausa.)
Deputado Patrus Ananias. (Pausa.)Ausente.
PFL.
Deputada Zelinda Novaes. (Pausa.)
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Convido o Deputado Luiz Piauhylino para assumir temporariamente a
Presidência, enquanto exerço meu direito de eleitor.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Piauhylino) – PMDB.
Deputado Alberto Fraga. (Pausa.)
Retorno a Presidência ao Deputado José Thomaz Nonô.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Thomaz Nonô) – Deputado Gustavo
Fruet. (Pausa.)
Deputado Luiz Piauhylino, agradeço a V.Exa. a brilhante condução dos
trabalhos desta Comissão, ainda que fugaz, enquanto exerci o meu direito de voto.
Presto homenagem a um amigo. A Presidência tem a vantagem de promover
saudáveis casuísmos.
PSDB.
Deputado Carlos Sampaio. (Pausa.)
PPB.
Deputado Antonio Joaquim. (Pausa.)
PTB.
Deputado Ricardo Izar. (Pausa.)
PL.
Deputado Edmar Moreira. (Pausa.)
PSB.
Deputada Luiza Erundina. (Pausa.)
PPS.
Deputado Júlio Delgado. (Pausa.)
PDT.
Deputado Severiano Alves. (Pausa.)
A Presidência informa que votaram, entre os titulares, os dois do PFL, os dois
do PMDB, os dois do PSDB, um do PPB, um do PTB, um do PL, um do PSD, um do
PPS e um do PDT. O único partido que possui três membros titulares é o PT.
Votaram os Deputados Luiz Sérgio e Orlando Fantazzini. Ausente o Deputado
Patrus Ananias.
Suplente.
PT.
Deputado Antonio Carlos Biscaia. (Pausa.) Ausente S.Exa.
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Deputado Chico Alencar. (Pausa.) Ausente S.Exa.
Deputada Iriny Lopes. (Pausa.)
Votaram 14 Srs. Deputados. O décimo quinto voto não será computado por
causa ausência do titular e dos três suplentes do Partido dos Trabalhadores.
Há quorum suficiente para proceder à apuração dos votos.(Pausa.)
Convido o nobre Deputado Júlio Delgado para desempenhar a função de
escrutinador e declaro o apreço que tenho por S.Exa. Ajudar esta contagem de
votos é ótimo, quando se tratar processo de cassação, ninguém vai se habilitar.
(Risos.)
Peço a S.Exa. que confira as sobrecartas, 14 votos.
Há 15 sobrecartas, mas o problema está esclarecido. O engano foi anunciado
tempestivamente pelo Deputado Severiano Alves.
A Presidência considera apenas 14 sobrecartas.
A Mesa anuncia que foram concedidos 14 votos para o Deputado Orlando
Fantazzini e que fará constar em ata a presença de 14 sobrecartas.
Antes de declarar o Presidente eleito, Srs. Parlamentares, desejo proferir
algumas palavras aos colegas.
O trabalho do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar será extraordinário,
porque temos a presença dos membros da Legislatura passada e a dos novos que
contribuirão de modo inestimável para as atividades que serão realizadas.
O Deputado Orlando Fantazzini será um Presidente extremamente operoso. A
Casa se sente honrada. Particularmente, na condição de membro do Conselho de
Ética e Decoro Parlamentar, sinto-me dignificado em ter V.Exa. na Presidência.
Também é indispensável mencionar a excelência do trabalho do corpo de
funcionários do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Nesse sentido, registro
que, como tudo nesta Casa, sem a boa assessoria, a retaguarda técnica eficiente,
dificilmente as Comissões e Conselhos produzem os resultados almejados.
Declaro formalmente os meus agradecimentos aos membros dos Conselho
de Ética e Decoro Parlamentar da Legislatura passada, que executaram excelente
trabalho de assessoria técnica.
Assim, declaro eleito para o cargo de Presidente do Conselho de Ética e
Decoro Parlamentar o Deputado Orlando Fantazzini, a quem convido, neste primeiro
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momento, para assumir a Presidência, no mesmo instante em que declaro V.Exa.
empossado para todos os fins de direito. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Orlando Fantazzini) – Serei breve, em virtude
dos compromissos assumidos pelos colegas Deputados.
Primeiro, agradeço ao meu partido a confiança em mim depositada, em
virtude da minha indicação para presidir os trabalhos deste Conselho de Ética e
Decoro Parlamentar, o que muito me enobrece.
Manifesto também meus agradecimentos aos demais Deputados, membros
deste Conselho, eleitos por voto delegado.
Cumprimento ainda o ex-Presidente José Thomaz Nonô, com quem muito
aprendemos sobre a condução dos trabalhos no Conselho de Ética e Decoro
Parlamentar.
Por certo, pretendemos manter o mesmo ânimo introduzido por V.Exa. no
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. O Deputado José Thomaz Nonô foi o
primeiro Presidente do Conselho de Ética desta Casa, cujo espírito de participação
requer a ação conjunta de todos os Parlamentares. Para dar continuidade ao
processo citado, sem dúvida alguma, pretendemos seguir o trabalho iniciado por
V.Exa.
Temos de avançar naquilo que diz respeito à necessidade premente de
aprovar a atuação do Conselho de Ética. Atualmente, só somos acionados se a
Mesa nos encaminhar algum caso. Nesse sentido, há grande reclamo por parte da
população, que não tem a possibilidade se manifestar por intermédio do Conselho
de Ética. Temos de garantir que os cidadãos tragam seus pleitos ao Conselho. A
implementação de tal medida demandará amplo trabalho.
Teremos de nos debruçar sob a legislação e contemplar os anseios da
sociedade, até porque há muitos anos a concepção de resguardar o Parlamento
estava vinculada ao ato de ocultar os casos de falta de decoro e de ética.
Gradativamente, descobriu-se que a melhor forma de defender o Parlamento e
aproximá-lo da população é extirpar de seu meio aqueles que não honram o povo e,
portanto, não devem representá-lo.
Nesse sentido, a cultura sobre a ética evoluiu bastante. A Presidência do
Deputado

José

Thomaz

Nonô

contribuiu

de

maneira

singular

para

que

avançássemos ainda mais.
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Aproveito esta oportunidade para propor a seguinte reflexão: temos de
estimular as Câmaras Municipais e as Assembléias Legislativas a criarem seus
conselhos de ética, para que elas também correspondam aos anseios sociedade.
Temos muito trabalho a realizar e esperamos fazê-lo de modo eficaz.
Então, registro, mais uma vez, meus agradecimentos a todos. Marcarei a
próxima reunião para dia 25, às 15h.
A SRA. DEPUTADA LUIZA ERUNDINA – Sr. Presidente, as reuniões da
Comissão Especial de Reforma Política ocorrerão exatamente às terças-feiras, às
14h30min.
Terei dificuldade em comparecer à primeira reunião agendada por V.Exa.,
porque sou a única Parlamentar do partido que integra aquela Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Orlando Fantazzini) – Consulto os demais
Deputados se podemos nos reunir às 14h, pontualmente, porque se trata de
deliberação rápida.
Agradeço a todos a presença.
Nada mais havendo a tratar, encerro os trabalhos desta reunião, desde já
convocando para terça-feira, dia 25, às 15h, a primeira reunião do Conselho de Ética
e Decoro Parlamentar.
Está encerrada a presente reunião.
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