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O SR. PRESIDENTE (Elmar Nascimento. DEM - BA) - Havendo número regimental,
declaro aberta a 19ª Reunião do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, destinada a:
A) Apreciação de pareceres preliminares:
I - Continuação da discussão e votação do parecer preliminar do Deputado Mauro
Lopes, do MDB de Minas Gerais, Relator dos Processos nºs 25, de 2018, e 27, de 2018,
referentes às Representações nº 27, de 2018, da Rede Sustentabilidade, e nº 29, de 2018,
do Partido Socialismo e Liberdade — PSOL (apensada), respectivamente, em desfavor do
Deputado Nelson Meurer, do PP do Paraná.
II - Apresentação, discussão e votação do parecer preliminar do Deputado Hildo
Rocha, do MDB do Maranhão, Relator do Processo nº 26, de 2018, referente à
Representação nº 28, de 2018, do Partido Socialista Brasileiro — PSB, em desfavor do
Deputado Laerte Bessa, do PR do Distrito Federal.
Encontram-se sobre as bancadas cópias da ata da 18ª Reunião deste Conselho de
Ética, realizada em 16 de outubro de 2018.
Indago aos Srs. Parlamentares se há necessidade de leitura da ata. (Pausa.)
Dispensada a leitura a pedido do Deputado José Carlos Araújo.
Em discussão a ata. (Pausa.)
Não havendo quem queira retificá-la ou discuti-la, em votação.
Os Deputados que aprovam a ata permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada a ata da 18ª Reunião deste Conselho, realizada em 16 de outubro de 2018.
Expediente.
Informo que, com relação à Representação nº 30, de 2018, do Partido Social Liberal
— PSL, foi protocolada, em 26 de outubro, defesa prévia dos Deputados Paulo Pimenta,
Paulo Teixeira e Wadih Damous, representados, e encaminhada ao Relator, o Deputado
Jorginho Mello, na mesma data.
Ordem do Dia.
A) Apreciação de pareceres preliminares.
Item I. Continuação da discussão e votação do parecer preliminar do Deputado Mauro
Lopes, do MDB de Minas Gerais, Relator dos Processos nºs 25, de 2018, e 27, de 2018,
referentes às Representações nºs 27, de 2018, da REDE, e 29, de 2018, do PSOL
(apensada), respectivamente, em desfavor do Deputado Nelson Meurer, do PP do Paraná.
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Convido o Deputado Mauro Lopes, Relator, para compor a Mesa. (Pausa.) S.Exa. já
está ao meu lado.
Vencido o prazo de vista, concedida ao Deputado Aluisio Mendes em 4 de setembro
de 2018, dou continuidade à discussão da matéria.
Cada membro poderá usar da palavra por até 10 minutos improrrogáveis. Esgotada
a lista de membros do Conselho, a qual se encontra aberta, será concedida a palavra a
Deputado não membro, por até 5 minutos improrrogáveis. Será concedido prazo para
Comunicações de Liderança, conforme o art. 66, § 1º, do Regimento Interno desta Casa.
Os Vice-Líderes poderão usar a palavra pela Liderança mediante delegação escrita pelo
Líder. Esclareço que o tempo de Comunicação de Liderança não poderá ser agregado ao
tempo de discussão. Encerrada a discussão da matéria, poderão usar da palavra, por até
10 minutos, um Deputado do partido do autor da representação, o Relator e, por último, o
representado ou seu defensor. Após as falas, será dado início à votação nominal do parecer
preliminar do Deputado Mauro Lopes.
Dando continuidade à discussão, há algum Deputado inscrito? (Pausa.)
Não havendo inscritos, está encerrada a discussão da matéria.
Indago se há Deputado do PSOL que queira usar da palavra. (Pausa.)
Na ausência, indago ao Deputado Mauro Lopes, Relator, se S.Exa. gostaria de usar
a palavra.
O SR. MAURO LOPES (MDB - MG) - A não ser que eu seja consultado para alguma
informação. Caso contrário, não.
O SR. PRESIDENTE (Elmar Nascimento. DEM - BA) - O Deputado Nelson Meurer ou
algum representante dele se encontra presente? (Pausa.)
Na ausência do Deputado Nelson Meurer, declaro o início da votação nominal do
parecer preliminar do Deputado Mauro Lopes, Relator, pelo sistema eletrônico, que será
aprovado se obtiver a maioria simples, presente a maioria absoluta dos membros do
Conselho.
Quem concordar com o parecer preliminar do Relator, pelo arquivamento da votação,
deve votar "sim". Quem discordar do parecer preliminar do Relator deve votar "não".
Está aberto o painel para votação nominal do parecer preliminar do Deputado Mauro
Lopes.
(Procede-se à votação.)
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O SR. SANDRO ALEX (PSD - PR) - Sr. Presidente, será quanto tempo de votação?
O SR. PRESIDENTE (Elmar Nascimento. DEM - BA) - Se o pessoal for chegando, eu
vou estendendo o tempo até ver se nós conseguimos fechar isso hoje, porque já faz umas
3 semanas que não...
O SR. JOSÉ CARLOS ARAÚJO (PR - BA) - A nossa preocupação, Sr. Presidente, é
exatamente porque, quando começar a Ordem do Dia, V.Exa. tem que suspender a
votação. Então, tem que monitorar.
O SR. PRESIDENTE (Elmar Nascimento. DEM - BA) - Eu estou pedindo para ligarem
para todo mundo suspender a votação.
Estou pedindo para ligarem para todo mundo que marcou presença.
O SR. JOSÉ CARLOS ARAÚJO (PR - BA) - Outra coisa: tem que monitorar a Mesa
porque, se o Presidente chegar...
O SR. PRESIDENTE (Elmar Nascimento. DEM - BA) - Para ele não abrir a Ordem do
Dia.
O SR. JOSÉ CARLOS ARAÚJO (PR - BA) - Sim.
(Procede-se à votação.)
O SR. PRESIDENTE (Elmar Nascimento. DEM - BA) - Está encerrada a votação.
Concluído o processo de votação, na qualidade de Presidente do Conselho de Ética,
eu proclamo o resultado: 8 votos favoráveis ao parecer do Relator; 4 votos contrários ao
parecer do Relator; 1 voto em razão do art. 4º. Portanto, está aprovado o parecer preliminar,
pelo arquivamento.
Declaro aprovado o parecer preliminar do Relator, o Deputado Mauro Lopes, pelo
arquivamento das Representações nºs 27, de 2018, do partido Rede Sustentabilidade, e
29, de 2018, do PSOL (apensada), em desfavor do Deputado Nelson Meurer.
Conforme o art. 14, § 4º, inciso III, do Código de Ética e Decoro Parlamentar:
III - o pronunciamento do Conselho de Ética pela inépcia ou falta de justa causa
da representação, admitido apenas na hipótese de representação de autoria de
Partido Político, nos termos do § 3º do art. 9º, será terminativo, salvo se houver
recurso ao Plenário da Casa, subscrito por 1/10 (um décimo) de seus membros
(...).
Intimo o Deputado Nelson Meurer da decisão do Conselho de Ética.
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O segundo item da pauta é de relatoria do Deputado Hildo Rocha. Por conta da
ausência de S.Exa., que está presidindo no Senado uma Comissão que trata de medida
provisória, eu vou ter que encerrar a reunião e convocar outra para que possamos votar o
segundo item da pauta.
Votação da ata desta reunião.
Encontram-se sobre as bancadas cópias da ata da 19ª Reunião deste Conselho,
realizada hoje, dia 30 de outubro de 2018.
Indago aos Srs. Parlamentares se há necessidade de leitura da referida ata. (Pausa.)
Dispensada a leitura a pedido do Deputado José Carlos Araújo.
Em discussão a ata. (Pausa.)
Não havendo quem queira retificá-la ou discuti-la, em votação.
Os Deputados que aprovam a ata permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada a ata da 19ª Reunião deste Conselho, realizada em 30 de outubro de 2018.
Agradeço a presença dos Srs. Parlamentares e das demais pessoas.
Está encerrada a presente reunião.

